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 یکی از هدف از این پژوهش شناخت زندگی روزمره ایرانی از خالل مطالعه :دهیچک
مومی در کالن شهــر  تهران  دو پارك ع. باشدها میپاركشهري یعنی  فضاهاي عمومی

تهران و دیگري در جنوب این  شهر  الیه شمال  در منتهی نشین بزرگ  که یکی در منطقۀ مرفه
در شهر متوسط کرمان نیز دو پارك مادر و شورا . بررسی انتخاب شدندقرار دارد، براي 

   .برگزیده شدند که یکی در منطقۀ مرفه شهر و دیگري در مرکز شهر جاي دارد
رسد معضالت مدرنیت در آن بیش  شدت بیگانه ساز که به نظر می هشهري است ب تهران کالن

زنی و وقت گذرانی در پارك  در یک چنین کالن شهري پرسه. هاي آن باشداز مزیت
اما آنچه از . آورد می گریزگاهی مهم براي فرار از بیگانگی است که کالن شهر به وجود

هاي مدرن است، رابطه خویشاوندي ارها و سازهزمدرنیته وارد کرمان شده است، بیشتر اب
ه، اما هنوز که خانواده گسترده به شکل سابق آن زوال یافت رغم این هنوز مستحکم است و علی

هاي جوان ترحول یک خانواده مرکزي سازمان یافته و تعامالت خود را شکل  اغلب خانواده
همین امر تا حدودي . در این فضا، بیگانگی و فردیت به شدت تهران وجود ندارد. دهندمی

ك تا در نتیجه دو نوع فضاي پار .زندگی روزمره این دو شهر را از هم متفاوت ساخته است
  .متفاوت توسط شهروندان تولید شده است حدودي
زندگی روز مره ، فضاهاي زیست روز مره ، پارك عمومی، فضاي  :کلیدي مفاهیم
 .هاي مصرف کننده پارك ، گروهفضاي زیسته فضاي پنداشته، دریافته،

 
 pejlali@gmail.com)  نویسنده مسئول(هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي  *

 reyhane anjom@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شما ل  کارشناس ارشد جامعه شناسی، **
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  مقدمه

امر « هرچند اي پیدا کرده است؛امروزه زندگی روزمره در مطالعات جامعه شناسانه جایگاه ویژه
به یک   ،روزمره همانند همۀ محصوالت و عناصر مدرن مفهومی مبهم و واجد معانی متعدد است

به همین دلیل ممکن است در نگاه اول چندان جدي و  .شود امر پیش پا افتاده محسوب می هم معنا
مورد  ،اما این جملۀ هگل که امر آشنا ضرورتا امر شناخته شده نیست. قابل مطالعه به نظر نرسد

این نکته نه تنها بدان معناست که زندگی روزمره . توجه فیلسوفان زندگی روزمره بوده است
قرار گیرد بلکه نشان دهندة این امر نیز هست که بسیاري از متفکران علوم  تواند موضوع مطالعه می

اریت اند و مواد تحلیل خود را از آن به ع انسانی به پروبلماتیک زندگی روزمره توجه داشته
اجتماعی که  بدون توجه  تحلیل هايکه  ما نیز بر این باوریم . )17- 16: 1384کاظمی، (» اند گرفته

د درك درستی از وضعیت موجود نتوانگیرند، نمیبه زندگی روزمره شهري در ایران انجام می
هتر شود که از طریق توجه به فضاهاي زندگی روزمره بهمچنین تصور می. دنده نشانرا جامعه 

  .توان به درکی معتبر از جامعه شهري ایران دست یافتمی
شهرها را تشکیل ر زندگی د ها همانند سایر فضاهاي شهري بخش جدایی ناپذیري ازپارك 
بنابراین افراد جامعه بسیاري از رفتارهاي فرهنگی و تعامالت اجتماعی خود را در فضاي . دهندمی

 شکل امروزي خود به ي عمومیها فضاهایی همچون پاركدر ایران . دهندها شکل میپارك
فضاهاي مدرن بخش مهمی از قلمرو زندگی روزمره  امروزه 1.شوندمدرن محسوب می هاییپدیده

ها نیز از جمله پاركپس . اهمیتی کمتر از فضاهاي باقیمانده از شهر سنتی ندارند و شوندتلقی می
به   ها آنشکل گرفته و کنشگران مختلفی در   ها آن هستند که زندگی روزمره در فضاهاي عمومی

ها، شناسایی فضاهاي شکل گرفته در آن و لذا مطالعه این مکان .تعامل و برقراري ارتباط مشغولند
تواند شناخت مفیدي از ها میکنندگان پارك تحلیل الگوهاي رفتاري بازدیدکنندگان و مصرف

هاي مفیدي حلپیش پاي ما نهاده و ما را به ارائه راه را... اجتماعی و مسائل گوناگون فرهنگی،
  . درباره مسائل اجتماعی گوناگون و رسیدن به درکی معتبر از جامعه شهري ایران رهنمون سازد

 
ها و مکان هاي پرورش درختان میوه  ها تفرجگاه باغ. در ایران سنتی ما با باغ رو به رو هستیم نه پارك عمومی به معناي امروز .1

. درون شهرهاي سنتی ایرانی قرار داشتند روستاها و استثنائًا مموالً در اطراف شهرها و0شدند برخی گیاهان دیگر محسوب می و

اما به هر حال در ایران تا پیش از  .هاي خصوصی را بدهند البته سنتی بود که برخی مالکان به مردم دیگر اجازة استفاده از باغ

شد  ده میتاسیس باغ ملی، پارك عمومی که مورد نظر ما در این مقاله است  وجود نداشت و آنچه در اواخر قاجار پارك خوان

از این روي ما  .هاي ایرانی تفاوت داشتند ایش و پوشش گیاهی ومبلمان با باغهاي خصوصی بودند که از لحاظ آر هم باغ

  .نامیم هاي مدرن می هاي عمومی امروز شهرهاي ایران را پدیده پارك
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هاي شهري  در نظریه مطرح شده و جا افتاده درك محیط هاي اخیر ِیکی از قضایایی که دهه 
هایی که ما در  رف به زبان ساده این است که محیطاین حمعناي  .باشد می به عنوان فضا و نه مکان

به قول انسان شناسان فقط به  اند  و اخته نشدهسنگ س فلز و کنیم فقط از چوب و می آن زندگی
هنجارهاي مورد انتظار خاص خود  ها و تعلق ندارند بلکه سرشار از ارزش "فرهنگ مادي " حوزة

ها جزیی از  پس این فراورده. کاال ها و خدمات هستندهاي قابل مصرف مثل سایر  و مطلوبیت
اگر بخواهیم مجموعۀ دیدگاه هاي امروزین در باب فضا  .فرهنگ شناختی و هنجاري هم هستند

فضا را همچون ترکیب  ،را خالصه کنیم باید بگوییم که نخست این که امروزه عالمان اجتماعی
ین که ایشان بر این باورند که فضاها در جامغۀ فهمند و نه فقط محیط و دوم ا محیط و فرهنگ می

سوم این که مصرف فرهنگی نوعی مصرف  و. شوند اند و مصرف می شکل کاال در آمده مدرن به
کنندگان در فرایندي که ظاهرًا مصرف است به فضا ي مورد مصرف  منفعل نیست بلکه مصرف

خواهند مورد بهره  می ن را آن طور کهدهند و آ می خود معنا وکاربرد دلخواه و مورد نیاز خود را
دهند و در این مورد بسیار خالق اند به طوري که برخی عالمان اجتماعی این  می برداري قرار

افتد و  و چهارم این که این فرایند در متن زندگی روزمره اتفاق می. نامند می "تولید فضا"فرایند را 
طبیعی است که قضایاي فوق دربارة فضاهاي . مره استدة آن مستلزم مداقه در زندگی روزمشاه

قضایاي چهاگانه  .است به آن توجه شده عمومی اهمیت بیشتري داشته باشند و بیشتر در این موارد 
توان اشاره  می ها به بوردیو و لو فور فوق در آراء دانشمندان بسیاري مطرح شده که از میان آن

ور براي تحلیل مصرف و تولید فضاي پارك سود برده ایم و به کرد ما دراین مقاله از رویکرد لوف
  . ایم آراي او در همین بخش پرداخته

که به  هستندزیست روزمره افراد فضاهاي ها جزئی از پاركامروزه در شهرهاي ایران  
ها از پارك یهر گروه. شوند می هاي مختلفی تقسیم به گروهرو، جماعت پارك .رسندمصرف می

 سنخ شناسیبا در نتیجه ما . طلبند می کنند وارضا والتذاذ مورد نیاز خود را می ه خوداستفادهبه شیو
و همین طور دریافت ها وپنداشت هاي گوناگونی از معنا  از مصرف کنندگان پارك  تنوعیم

کنشگر فعاالنه در جامعه حضور دارد  به سخن دیگر،. مواجه هستیموفایدة پارك عمومی شهري 
است که شکل مصرف   ها آنخدمات موجود در ها و کارگیري و استفاده از مکانه و این شیوه ب

 -توان گقت تجربه پارك رفتن از عمل صرفا تفریحیبنابراین می .کند می را در جامعه معلوم
ها و فضاهاي شکل گرفته اركز طریق بررسی پپس ا. فراغتی به رفتاري فرهنگی بدل گشته است

   .کنیمی از زندگی روزمره شهري را مشخص هایجنبه توانیم می  ها آندر 
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-هاي مختلفی براي حضور در پاركباشند و انگیزهها متعدد و متکثر میکنندگان پارك مصرف
محسوب ی در زندگی روزمره افراد های هایی براي خلق ابداعها به صورت مکانها دارند و پارك

دسته اول کسانی هستند که براي استفاده از : کردبه دو دسته تقسیم  توان می پارك روها را. شوندمی
روند که این دسته با استراتژي ایجاد ها میورزش و آرامش به پاركبازي، فضاي سبز، هواي پاك، 

. روندها میبه پاركها هماهنگی دارند و دسته دوم افرادي هستند که به دالیلی غیر از این پارك
 را به شیوة خاص خود مصرفها پاركیعنی . اي تاکتیکی دارندها استفادهدسته دوم از پارك

درون ساختاري که نیروهاي  ،جهت هماهنگ ساختن پارك با فضاي مورد نظر خود  ها آن .کنند می
شماري ایجاد اند، تغییرات بیفرهنگی، اقتصادي و سیاسی به صورت مسلط و جدي ایجاد کرده

  .کند می برداشت سه گانه لوفور از فضا این مشاهدة عملی ما را تبیین. کنند  می

نامریی را مشاهده و تحلیل نماییم که در پس فرایند کلی پارك  هاي هدف این است که تنوع
ها توسط مصرف کنندگان و هم هم تفاوت در انتخاب پارك :رفتن از نظرها پنهان مانده است

به عبارت دیگر سعی داریم بفهمیم که  جماعت . هاي ایشان نسبت به فضاي پارك اکنشتفاوت و
هایی کنند؟ چه پارك می ها رمز گشاییرو چگونه از پارك و فضاهاي بالقوه موجود در آنپارك

  . دهندکنند؟  و یا مصرف چه امکاناتی  را در پارك ترجیح میرا انتخاب می

ها که تا در شهرهاي تهران و کرمان انواعی از پاركتالش شده است  این پژوهشدر 
توانست بیانگر تفاوت طبقاتی در استفاده از پارك و فضاهاي شکل گرفته در آن باشد انتخاب  می

مختلف را مشاهده و شناسایی جنسی و طبقاتی  ،هاي سنیگروه هاي مختلفدر پارك. شوند
ها دارند و همچنین ه آنان از پاركنمودیم و تنوع مصرف و مصرف ابتکاري و فرهنگی ک

را ...) دار، بازنشستگان، جوانان، وفضاهاي زنان خانه(ها شکل گرفته در پارك فضاهاي متعدد
الگوهاي رفتاري و  ایم و از این طریق انواع جدیدي از مفهوممورد تحلیل و تفسیر قرار داده

گذرد؟ چه کسانی  ها چه میه در پاركاینک. دست آوردیم همعنایی از زندگی شهرنشینان ایرانی ب
تواند افق کوچکی که این پژوهش می در نهایت آنکند؟ و روند؟ هرکس چه میآیند و میمی

  .هایی از این دست در آینده در پیش روي سایر پژوهشگران قرار دهدبراي پژوهش
  

  چارچوب مفهومی
فرهنگی بین شهروندان را -ها به عنوان فضاهاي شهري توانایی برقراري روابط اجتماعیپارك 

دارا هستند، اما این نکته که تا چه اندازه این فضا در برقراري این روابط موثر بوده، چگونگی 
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شکل گیري این روابط، رابطه قدرت با فضاهاي شهري، چگونگی تخصیص فضایی و نقش آن 
، آشنایی  ها آنهایی هستد که به منظور پاسخ دهی به  ها، پرسشدرون پارك در روابط اجتماعی

با زمان و مکان این روابط، پیشینه این روابط در مکان مورد بحث، نقش دولت و شهروندان در 
 ها ها در ساختار شهر، و باالخره شناخت موقعیت آنگیري این روابط، موقعیت فضاي پارك شکل

-چه عواملی در پیدایی ارتباطات اجتماعی. عمومی شهري، ضروري است فضاهاي نسبت به دیگر
ها چه تاثیري بر ها نقش داشته است؟ تاریخ و جغرافیاي این پاركفرهنگی شکل گرفته در پارك

  هایی است که پاسخ می طلبندها پرسش فرهنگی وقت دارد؟ این -روابط اجتماعی

هاي لوفور با نظریه. هانري لوفور مشهورترین نظریه پرداز درباره تولید فضاهاي شهري است  
زمان توانسته است رویکرد جدیدي براي معرفی فضاهاي - تفسیرهاي جدیدي از پیکربندي فضا

لوفور خصوصا در این رویکرد اهمیت . شهري، چه در دوره مدرن و چه ادوار باستانی ارائه دهد
اي نظام مند مقوالت شهر و فضا را به صورتی هماهنگ با نظریه ت نهفته است که به گونهواقعی

همچنین ما را در فهم و تحلیل فرایندهاي فضایی در سطوح مختلف . سازد می اجتماعی قابل فهم
  .کنیم ما در این پژوهش از رویکرد لوفوربه فضا پیروي می.کند می توانا

براي درك نظریه لوفور در باب فضا، به ویژه فضاهاي  :گانه به فضا رویکردهاي سه
رویکرد اول شامل برداشت ):1( شهري، توجه به سه رویکرد از اهمیت خاصی برخوردار است

دیالکتیک لوفور بر خالف هگل و . خاصی از دیالکتیک است که مختص به خود لوفور است
در این باره در سطور بعد بیشتر  .مارکس و برخالف معناي واژه دوگانه نیست بلکه سه گانه است

این نگاه که ریشه در نظریه .رویکرد دوم درك فضا به عنوان متن است):2( .توضیح خواهیم داد
با این . انضمامی به سمت مفهومی انتزاعی تر سوق داده است زبان دارد، فضا را از مفهومی صرفًا

داد و هر متنی داراي ساختارهاي  توان به عنوان یک متن مورد توجه قراررویکرد فضا را می
. پس فضا زبان خاص خود را دارد و باید از این زبان رمزگشایی کرد.درونی خاص خود است

چنین نگاهی دستاوردهاي روش شناختی خاص خود را داشته است که به آن هم اشاره خواهد 
به طور خاص است رویکرد سوم نگاه پدیدارشناسانه به فضا به طور عام و فضاي شهري ):3( .شد

که لوفور تحت تاثیر نظریه پردازانی همچون موریس مرلوپونتی و گاستون باشالر به آن دست 
بر معناهایی که این فضاها براي  این نوع نظریه پردازي در باب فضاهاي شهري عمدتًا. یابد می

کید اد تأافرجهان -به سخن دیگر بر جایگاه فضا در زیست .شودساکنان آن دارد، متمرکز می
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گذارد که براي شناخت فضاها نباید این سه بعد را جداگانه  لوفوربراین نکته انگشت می .دارد
  .را در رابطه با یکدیگر درك کرد  ها آنمورد بررسی قرار داد، بلکه باید 

به منظور فهم . از نظر لوفور فضا یک تولید اجتماعی است :فضا همچون تولید اجتماعی
ه بنیادین قبل از هر چیز ضروري است که این برداشت رایج که فضا یک واقعیت عمیق این نظری

به همین خاطر است که لوفور از مفهوم تولید فضا . از میان برداشته شود مادي خود بنیاد است،
معنی این حرف این است که فضا ".سازد می کند و فضا را منوط به واقعیت اجتماعیاستفاده می

 فضاقائم به ذات وجود ندارد بلکه تولید. د وضعیت آغازین معرفت شناسی باشدتوان فی نفسه نمی
همین امر . از طرف دیگر به زعم لوفور تولید اجتماعی زمانمند است). 2008، اشمید( "شود می

  .سازدلزوم توجه به فرآیند تاریخی و گذشته فضا را نمایان می

بر اساس این دو دیدگاه، در نظریه لوفور، جامعه و در نتیجه شهر به یک کلیت زمانی و  
اي از اعمال و کردار صرف تشکیل شده باشد  از پیکرها یا ماده و یا مجموعه فضایی که منحصرًا

ها و تخیالتشان، افکار و  هاي جسمانی خود، حساسیت ها با قابلیتداللت ندارد، بلکه انسان
ین فضا و زمان سازه هاي صرفا مادي نیستند ابنابر. هایشان در این فضا حضور دارند وژيایدئول

به همین دلیل است که  .را به عنوان یکپارچه کننده کنش اجتماعی درك کرد  ها آنباید  بلکه می
  . داند لوفور فضا  را تولیدي اجتماعی می

هاي فلسفی  پاسخ شوند،در پاسخ به این سئوال که فضاهاي اجتماعی چگونه تولید می  
کند، سپس طبیعت نوع در ابتدا ایده، جهان را تولید می"به زعم هگل .  متفاوتی می توان یافت

نظریه . "کند می دهد و در ادامه نوع بشر نیز تاریخ، دانش و خودآگاهی را خلق می بشر را شکل
برداشتی ایده آلیستی از فضا ست  که سایر  پدیده هاي مرتبط با آن و حرکت آن در طول هگل 

مارکس با قرائتی معکوس از هگل بر این باور است که طبیعت نقش . داند می تاریخ را معلول ایده
خواه این فراورده یک کاالي تولیدشده در یک کارخانه باشد، (اولیه را در تولید یک فراورده 

. و پس از آن کار و سازماندهی تاثیر گذارند. کندایفا می) یک فضاي شهري همچون پاركخواه 
مارکس با ماتریالیستی کردن ایده آلیسم هگل در واقع جهت علیت را در رابطه بین ایده و ماده 

بر خالف نظریه مارکس و . دهد اما هنوز هم همین رابطه علی تک خطی باقی است می تغییر
فضاي اجتماعی چیزي در میان سایر چیزها و فراورده اي در میان "عتقد است که هگل، لوفور م

). 2008 ،اشمید( "هاي ساده کاسته شوداي از ابژهتواند به رشتهبنابرین نمی... ها نیست سایر فراورده
اي نگاه کرد که صرفا دریک بازه زمانی مشخص  توان به فضا به عنوان فراوردهمینتیجه این که ن
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فضا در طول زمان و با هر بار مصرف . است شود و کاربري آن نیز از پیش تعریف شدهساخته می
شود و یا به عبارتی دوسرتویی، در حین مصرف است که تولید آن به آن مجددا از نو بازتولید می

یه به همین خاطر در نظر. که خود مصرف این فضاها، نوعی تولید ثانویه است  رسد و این تکامل می
هاي اجتماعی در طول یک دوره لوفور، یک فضاي شهري جایگاهی دارد که توسط فعالیت

  . شودتاریخی شکل گرفته تولید و باز تولید می

دهد که رهیافت اصلی این پژوهش براي لوفور تحلیلی سه بعدي از تولید فضا ارائه می    
  : دهدفرهنگی در فضاهاي شهري را شکل می-تحلیل روابط اجتماعی

صفت فضایی . این مفهوم به بعد مادي تعامل و فعالیت اجتماعی اشاره دارد: 1عمل فضایی) 1
در قیاس با بعد زبان عمل فضایی به نظامی . بر متمرکز شدن بر جنبه همزمان فعالیت ها تاکید دارد

 انضمامی فرددر مناسبات . شود می ها ناشیکند که از ترکیب و پیوند عناصر و فعالیت می اشاره
تعامل (دهند تواند به شبکه تعامالت و ارتباطات به مثابه اموري که در زندگی روزمره رخ می می

، 2نگ به پریگ(بیندیشد ) تولید و روابط مبادله(و یا فرایند تولید ) روزانه در منزل و محل کار
2008 :48.(  

مذکور در یک تعامل  عمل. کندعمل فضایی یک جامعه فضاي اجتماعی آن را تولید می 
دهد؛ آن را به آهستگی و دیالکتیکی، فضاي اجتماعی را به صورت امري طبیعی و مسلم شکل می

. 49: 2008پریگ، ( کند با اطمینان تولید می از نقطه نظر تحلیلی، عمل فضایی یک جامعه از ) 
قط به درك این فضاي خاص براي هر عضو جامعه ف. گرددطریق کشف فضاي آن آشکار می

ممکن است توسط زندگی روزانه » مدرن«بنابراین عمل فضایی . لحاظ تجربی قابل ارزیابی است
سازي و یا یک پرسه زن و یا فضایی که دو دوست درون یک یک مستاجر در یک پروژه انبوه

تر بیان کنیم، اگر بخواهیم به صورت روشن. دهند تعریف شودپارك به هم اختصاص می
ها و امکاناتی که پارك در اختیار به اختصاص فضا درون یک پارك، ویژگی موضوعات مربوط

هاي پارك، فضاهی گذارد، همچون وجود و یا عدم وجود دیوار و نرده، تعداد وروديفرد می
  .شودها و از این قسم مسائل به عمل فضایی مرتبط میمخصوص براي خانواده

 
Spatial practice  1. 

2. Walter Prigge 
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دهد و آن را در قیاس با ري ذهنی از فضا ارائه میبازنمایی فضایی تصوی: 1بازنمایی فضایی) 2 
. شودبازنمایی فضایی در سطح گفتمان و گفتار ظاهر می. کندبعد پارادایماتیک زبان، تعریف می

) عملی(ویژه نظریات  هبدین ترتیب دربردارنده اشکال قابل بیان از قبیل توصیفات، تعاریف، و ب
(باشدفضا می ریزي معماري، شهرسازي، برنامه(هایین بعد به گفتمانای). 2008، نک به پریگ. 
در رابطه با بحث این پژوهش، . شوداشاره دارد که منجر به بازتولید فضاي شهري می...) شهري، 

ها در فرآیندهاي شهرسازي و معماري شهري چیست موضوع این بعد این است که جایگاه پارك
از این بعد، پارك در یک فضاي کالن . داردو پارك چه نقش و جایگاهی در مبلمان شهري 

حتی این تفاوت را . شهري همچون تهران با مفهوم پارك در شهري همچون کرمان متفاوت است
 .هاي جنوب شهر و شمال شهر تهران نیز مشاهده کردتوان در میان پاركمی

ریزان، نامهسازي شده، فضاي دانشمندان، بردر واقع بازنمایی فضایی، همان فضاي مفهوم  
هاي تکنوکراتیک و مهندسین اجتماعی به عنوان سنخ خاصی از هنرمندان با شهرسازان، زیر بخش

که زیست شده، چیزي که انگاشته شده و  با چیزي  ها آنهویت همه . یک تمایل علمی است
شیوه (اي بازنمایی فضا، فضاي مسلط در هر جامعه. شودچیزي که درك شده مشخص می

به سمت نظامی از ) همراه به استثنایی که به آن بر خواهیم گشت(مفاهیم فضایی . است) تولیدي
  ).همان( هاي شفاهی  گرایش داردنشانه

بر این اساس فضاهاي . شوداین جنبه به بعد نمادین فضا مربوط می: 2فضاهاي بازنمایی) 3
گوس دولت، نظم مردانه یا بازنمایی نه به خود فضا بلکه به چیزهاي دیگري نظیر قدرت الهی، لو

این بعد از تولید فضا با فرایندي از داللت اشاره دارد که خود را به . زنانه و نظایر آن اشاره دارد
این بعد بر خالف دو بعد دیگر به میزان کمتري مورد توجه . نماید می متصل) مادي(یک نماد 

بطه بین قدرت و بازنمایی آن از یک به واقع این بعد بر را. ریزان شهري قرار گرفته استبرنامه
نوع تعامل قدرت و گفتمان حاکم بر یک فضا، به میزان زیادي نوع تخصیص فضایی . فضاي دارد

رود نوع تخصیص براي نمونه انتظار می. کندو روابط اجتماعی درون آن فضا را مشخص می
با ساختار گفتمانی  هاي تهرانفضایی در پارك کرمان با یک ساختار گفتمانی سنتی و پارك

همین بعد جایگاه اصلی براي بررسی رابطه بین فضاهاي . مدرنیستی تفاوت زیادي داشته باشد
 .  باشدشهري و مقاومت فرهنگی نیز می

 
1. The representation of space  
2. Spaces of representation 
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فضایی با  -معناي عناصر سه گانه لوفور از طریق ارتباط اعمال فضایی و سازمان اجتماعی   
ي عملکرد قدرت و ایدئولوژي در خلق بازنمایی فضا و ریزي به عنوان مثالی براتحلیل برنامه

همچنین از طریق مالحظه زندگی روزمره به مثابه امري ذاتی در مفهوم سازي فضاهاي بازنمایی 
تحلیل لوفور درباره فضا به مثابه فرایندي از توسعه با کار وي  توجهبه هر حال، . روشن خواهد شد

گونه که لوفور به خوبی آگاه بود، زمینه تاریخی به عنوان امري بنیادین  آن. درباره شهر شروع شد
  . باید در هر تحلیلی درباره توسعه و تولید فضا مد نظر قرار گیرد

است که در ) قدرت مسلط(فضا محصول نیروهاي ایدئولوژیکی، اقتصادي و سیاسی   
ریق فضا و در درون آن رخ ها را مشخص، تنظیم و کنترل نمایند که از طاند فعالیت تالش

تواند دهد و میکند که پیچیدگی تعدد معانی را نشان میلوفور شرحی از فضا ارائه می. دهند می
که لوفور کارش را در  با فرض این. براي تحقیق درباره فضاهاي اجتماعی خاص به کار رود

است که تحلیلی از نظریه وي هاي مختلف و در زمان طوالنی انجام داد، در اینجا قصد بر این  زمینه
اند، ارائه بندي لوفور حیاتیهاي زیادي را که در صورتارائه شود که جنبه» تولید فضا«درباره 

 . نماید

در واقع لوفور دسترسی پدیدار . شونداز سوي دیگر این فضاها دریافته، پنداشته و زیسته می  
این سه گانه هم فردي . نشان داد3زیسته  و 2، پنداشته1دریافتهبه ابعاد تولید فضا را با مفاهیم  شناسانه

این سه . جامعه نیز اساسی است اند، نه تنها براي تولید نفس سازنده است بلکه تولید و هم اجتماعی
  .مفهوم بیانگر فعالیت و فرایندهاي اجتماعی و فردي همزمان است

تواند به وسیله حواس هاي قابل دریافتی است که میفضا داراي جنبه: فضاي دریافته
در بردارنده هر . اي از هر عمل فضایی استاین دریافتن جزء یکپارچه. درك شوند ]پنجگانه[

  کند؛ نه تنها دیدن بلکه شنیدن، بوییدن، چشیدن می چیزي است که خود را براي حواس مطرح
رتباط دارد که ا "عناصري"مستقیما با مادیت ) فضا(این جنبه قابل دریافت حسی . و لمس کردن

ها و نحوه چینش عناصر درون پارك آن ساختار فضایی سازه) 2008د، اشمی( سازد  می را"فضا"

 
1 .perceived  

2 .conceived  

3 .lived  
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را به عنوان یک فضا متمایز از سایر فضاها همچون فضاي یک پاساژ و یا یک منطقه ورزشی و 
  .دکنیه عبارت دیگر فضاي دریافته میان فضاهاي گوناگون تمایز ایجاد می. سازدمی... 

همان چیزي که لوفور فضاي ( تواند بدون این که حس شده باشد فضا نمی :فضاي پنداشته
آن » محل«کنار هم قراردادن عناصر براي شکل دادن به یک . پنداشته شود )نامد دریافته می

شود  فضایی که اندیشیدنی مرتبط با دانش را  می چیزي است که به مثابه فضا  در نظر گرفته
  .گیردفرض می

این بعد داللت بر دنیایی . سومین بعد تولید فضا تجربه زیست شده فضا است: فضاي زیسته
از این لحاظ لوفور صریح  . شودشان تجربه میها در اعمال زندگی روزمرهدارد که توسط انسان

.  هاي نظري به اتمام برسددهد که از طریق تحلیلتجربه زیسته یا تجربه عملی اجازه نمی: است
اما . ماندمیشه یک امر مازاد، یک باقیمانده، یک امر غیر قابل بیان و غیر قابل تحلیل باقی میه

  .هاي ارزشمند فقط از طریق ابزارهاي هنري قابل بیان هستنداین باقیمانده
هاي متفاوت در علوم انسانی، تنها به یکی از ابعاد باال از نظر لوفور عمده نظریه ها در رشته   
در حالی که براي تحلیل فضاهاي شهري . اند و بعد سوم نیز اغلب مغفول مانده استکردهتوجه 

با یکدیگر از   ها آن) یا به عبارت درست تر تریالیکتیکی(توجه به این سه بعد و تعامل دیالکتیکی
  .اهمیت باالیی برخوردار است

است، گرفتار تضاد و نزاع بر  براي لوفور، فضا در مرکز یک فرایند اجتماعی و تاریخی متداوم   
تواند به مثابه یک فرایند درك  می تحلیل لوفور، تاریخ وي درباره فضا،. هاستسر معانی و ارزش

  :نویسد می لوفور. کنند می هاي متفاوت تولید، فضاي خاص خویش را تولیدشود که در آن شیوه
بنابراین آنچه ما درگیر آن هستیم تاریخ طوالنی فضا "
گر چه که فضا نه یک سوژه و نه یک ابژه است اما . است

به عبارتی باید گفت . ترجیحا یک واقعیت اجتماعی است
باید از  می چنین تاریخی. هاست مجموعه اي از روابط فرم

و همچنین از ایده ها و گفتمان هاي .... اي از اشیاءسیاهه
فضا باید هم براي فضاهاي . موجود درباره فضا متمایز گردد

بازنمایی و بازنمایی فضا و هم براي روابط متقابل و  ارتباط 
بنابراین تاریخ فضا، . آن دو با عمل فضایی مسئول باشد

لوفور، ( "مکانی در میان انسان شناسی و اقتصاد سیاسی دارد
1991 :116(  
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  روش تحقیق
طور دقیق به  تواند به در این تحقیق از روش مردم نگاري استفاده شده است؛ زیرا روشی که می

هاي  و به انگیزه) توان در مطالعات پیمایشی به آن پرداخت که به سختی می(هاي غیر آشکار الیه
براي  میدانی در تحقیق. کنندگان پارك پی ببرد روش مردم نگارانه است اصلی مصرف

ها آگاه  هاي آن کوشد تا از دیدگاه می محقق شوند و ل میئهاي افراد مورد تحقیق ارزش قا دیدگاه
تا آنجا «گیرد، صورت می 1در تحقیقات مردم نگاري میان محقق و افراد آشنایی عمیقی .گردد

» خواهند آنان را بشناسندبه جاي کسانی قرار دهند که می خود را ]محققان باید [که ممکن است
 کنند برقرار میکه پژوهشگر و افراد مورد تحقیق با هم رابطه متقابل  ضمن آن). 586: 1384ببی، (

هاي قابل مشاهده افراد تکیه  ها و رفتار هاي اصلی به گفته آوري داده و سرانجام اینکه براي جمع
هاي اجتماعی و ذهنی معموالً پنهان و کشف نشده باقی یقات کمی فراینددر تحق اما .کند می
آن را دارند، یعنی مانند، و این همان چیزي است که تحقیقات مردم نگارانه قصد آشکار کردن  می

هاي ساختمند، با پاسخ هایی بسته قابل نامه نکات ناگفته ذهنی افراد که معموًال در قالب پرسش
   .دست خواهد آمده باشد، در این دسته تحقیقات بدسترس نمی

توان به تکثر معنایی رسید، چیزي که از روش کمی  در نتیجه با کمک روش مردم نگاري می
کند تا چند وجهی استفاده از این روش در رابطه با زندگی روزمره کمک می. حاصل نخواهد شد

و چند بعدي بودن مسئله و همین طور پویایی  آن  را به خوبی دریابیم و حتی این امکان را به 
هاي زندگی خصوصی افراد است، آورد که عواطفی که مربوط به جزئیات و ویژگی می وجود

هاي فردي که حاصل زندگی اجتماعی اوست در شرایطی ویژگیچرا که هرکس با . کشف شود
هاي هاي محقق مردم نگار پاسخ می گوید و اجازه درك موقعیت متفاوت از سایرین به پرسش

  . 2دهدافراد را به محقق می
  مراحل پژوهش

  :این پژوهش سه مرحله داشته است

 
1. deep familiarity 

  :در مجموع محاسن استفاده از روش مردم نگاري در رابطه با پدیده مورد بررسی عبارت است از 2.
 .شودمشاهده محیط اجتماعی همان گونه که هست، نه آن طور که از پیش تصور می -1
ال ( با محیط و افراد مورد مطالعه و در نتیجه درکی عمیق و حساس از بخشی از حیات انسان  ایجاد حس همدلی -2

 )47: 1377بیکر، 
 تاکید بر وجود انسان و معنا و مفهومی که انسان در نظر دارد -3
  مطالعه واقعیت از درون نه از بیرون -4
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  لعه اسنادي مرحلۀ اول برداشت هاي میدانی بر اساس مشاهده پژوهشگرو مطا
  هـــا مصاحبه: مرحلۀ دوم
  ها تفسیر مشاهده ها و مصاحبه: مرحلۀ سوم

براي جمع آوري بخشی از اطالعات و یافته هاي مورد نیاز و نیز با توجه بـه نـوع مخاطبـان، از    
  : مصاحبه نیمه ساختمند، مصاحبه عمیق و مصاحبه متمرکزسه نوع مصاحبه استفاده شد 

براي به دست آوردن اطالعات مورد نیاز مصاحبه صـورت    ها آندستۀ اول افرادي بودند که با 
گرفت، برخی از  این پاسخگویان شامل نگهبانان و مدیریت پـارك، نیروهـاي انتظـامی مسـتقر در     

  در اینجـا از مصـاحبه  . بودنـد ) پارك مادر کرمـان (پارك، کانون باز نشسته گان موجود در پارك 
به این صورت که بعد از طرح کلی سواالت مورد نظـر  . کردیم  ساختمند و جهت دار استفادهنیمه 

نزد، مصاحبه ها  با  استفاده ازسئواالت کلی  قابل انعطاف اماپیش تر طرح شده صـورت گرفـت و   
  .مستند گردید 

فهـم  در این بخش، هـدف مطالعـه   . وگو استفاده کردیم اما براي افراد دسته دوم از روش گفت
وگوهـا نـوعی مصـاحبه عمیـق اسـت کـه اجـازه         ایـن گفـت  . کنش مصرف کنندگان پارك است

بـه همـین منظـور بـه جـاي مصـاحبه،       . شـنیده شـود  اسـتفاده کننـدگان از پـارك    دهد تا صداي  می
بـرخالف تحقیـق کمـی    . وگو را انتخاب کردیم تا مناسبات محقق با مخاطبان یکطرفه نباشـد  گفت

کند در روش میدانی مخاطب است که به  ی خود را بر مخاطب تحمیل میهاي ذهنکه محقق قالب
صـداهاي مخاطبـان بایـد شـنیده شـود نـه لزومـا بـه خـاطر          . دهـد  مصاحبه و محتواي آن ساخت می

وگو وجود دارد بلکه به خاطر شنیده شدن نفـس صـدا تـا از     محتواها یا معناي عمیقی که در گفت
هم محقـق و  (آید شنیده شود و هردو  وگو کننده نمی گفت خالل آن چیزهایی که به نظر محقق و

تـر از مفهـوم    بـراي درك دقیـق  . وگـو دسـت بیاینـد    بـه چیـزي جدیـد در ایـن گفـت     ) هم مخاطب
، گپ و 2مفاهیمی چون ارتباط. ، ابتدا باید به تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه اشاره کرد1وگو گفت

یـک معنـاي برقـراري ارتبـاط، انتقـال اطالعـات یـا معرفـت در میـان          . 5و بحث 4، مذاکره3صحبت
کوشند تا آراء یـا اطالعـاتی را کـه پیشـاپیش      وگو طرفین ضرورتا نمی اما در گفت. اشخاص است

 
1.dialog  
2. communication 
3. conversation 
4. negotiation 
5. discussion 
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بلکه تالش اصلی مشارکت کنندگان در . است به معرفت مشترك مبدل سازند برایشان شناخته شده
گـپ و صـحبت نشـانه نـوعی     . »مشارکت یکدیگر خلق کننندچیزي را با «وگو این است که  گفت

تواند برقرار شود  وگو میان کسانی می حال آنکه گفت. اجتماع دوستانه و سخن مالوف گفتن است
گـو ممکـن   و در گفـت . کننـد  ائی رد و بدل نمیآیند یا سخن آشن اي به شمار نمی که جمع دوستانه

:  1381پایـا، (ا هم تفاوت بسـیاري داشـته باشـند    است مشارکت کنندگان به لحاظ ذهنی و فکري ب
65 – 66.(  

در . وگـو اسـت   کنـد از ایـن رو محـدودتر از گفـت     تري را دنبال مـی مذاکره هدف عملگرایانه
حالی که فرد در بحث به دنبال مجـاب کـردن، قـانع کـردن و دفـاع از مفروضـات خـود اسـت در         

. ق معنایی مشترك میان شمار زیادي از افراد استوگو فرد نه به دنبال توافق بلکه به دنبال خل گفت
به نقـل  (طور که بوهم  همان. گیرد وگو است که نتایج شکل می از خالل تحقیق و پرسش در گفت

وگو نشان دهندة نوعی سـیالن و جریـان معنـا میـان شـماري از       نویسد، گفت می ) 67: 1381از پایا،
و گـو وجـود    هـم و درك نـو کـه در آغـاز گفـت     از رهگذر این جریان معنی، نوعی ف. افراد است

  .1شود نداشت پدیدار می
اما دسته سوم کسانی بودند که به صورت گروهی در پارك وجود داشتند و محقق با آنان ت 
مصاحبه گروهی متمرکز را با آنان انجام داد و تعامل جمعی حول موضوعات یا محورهاي مورد 

فل هاي سالمندان، محفل جوانان و محفل خانوادگی در این گروه مح. گرفت می نظر محقق شکل
همان طور . رسددر مصاحبه گروهی سواالت تحقیق به شکل دقیقتري به جواب می.  قرار داشتند

که مالحظه خواهد شد در اینجا نیز محقق عقاید قالبی و فرضیات خود را از پیش به ذهنیت 
  . کند مخاطبان تحمیل نمی

عالقمنـد سـازد    هاي گروهـی متمرکـز  بحثکه می تواند ما را به استفاده از روش  مهمینکتۀ 
ها در یک فرایند آزادانه، خالقانـه و  انعطاف پذیري آن در طراحی پرسش است، و اینکه پرسش

انون واحدي دور مـی زنـد،   کگیرند، اگرچه موضوع حول شوند و پاسخ می خود جوش طرح می
ایـن روش زمـانی مـورد     .کند مسیر خود را طی می بین شرکت کنندگان اما جریان اندیشه آزادانه

 
را به ) حتی مصاحبه( هاي متصلب هدایت کننده افرادتکنیک)2( .دانیم در گفت و گو از پیش چندان نمی") 1( :که نتیجه آن .1

اسـت و کمتـر از مفـاهیم     1هـدف خلـق مفـاهیم حسـاس    )4.(رابطه  محقق و فرد مورد مطالعه ، سوژه اسـت )3( .گیریم کار نمی

فرایندي که در آن معنا به کمک مشارکت کننـدگان خلـق   . است فرایندوگو نوعی  در اینجا گفت) 5.(کنیم استفاده می 1قطعی

  .)47:1384کاظمی("شود می
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. افراد اهمیـت داشـته باشـد   ) ذهنیت مشترك(گیرد که دست یابی به میان ذهنیت  استفاده قرار می
لذا این روش به ذهنیت یـک نفـر خـاص بـه صـورت منفـرد کـاري نـدارد بلکـه سـعی در درك           

روش در سـاده تـرین تعریـف نـوعی مصـاحبه بـا        ایـن ,به سخن دیگـر . مجموع ذهنیت افراد دارد
حضور یک گرداننده بحث است که بر اساس یک راهنماي از قبل تنظبم شـده بحـث را هـدایت    

این روش مناسب ترین راه بـراي درك ایـن مسـاله اسـت کـه یـک جامعـه در مجمـوع         . می کند
  1.چگونه می اندیشد

  )      هافرآیند تحلیل داده(اي انتقادي  زاویهوگوها از  تفسیر مشاهدات و گفت: مرحله سوم
قبل از هر چیز الزم است ذکر شود که انتقادي بودن روش از این بعد است که صرفا به لحاظ  

ها نبوده و هدف شنیدن صداهاي مختلفـی اسـت کـه در     تفسیري به دنبال معناي عمیق در پی گفته
مختلف و گاه معارض تفسیر انتقادي از وضـعیت  ها جریان دارد و از خالل این صداهاي این مکان

  .ها و فضاهاي مورد مطالعه ارائه شود مکان
هـا و مشـاهدات    هـاي حاصـل از مصـاحبه   در آغاز با توجه بـه سـواالت و اهـداف تحقیـق داده    

مکتوب گردید و موارد زائد حذف گردید، سپس زیر عبارات، نکات مهم و کلیدي خط کشـیده  
و ) کرمـان و تهـران  (هاي استفاده کننده، شهرهاي مختلـف  هاي مجزا، گروهشد و متناسب با مقوله

هـا تجزیـه شـدند،    نیز طبقه باال و پائین طبقه بندي شدند و مورد تفسیر قرار گرفتند، به عبارتی داده
اي در کنار یکدیگر قرار گرفتند و بعضا مورد ها به شکل تازهمفهوم سازي صورت پذیرفت و داده

هـاي مسـتقیم   ها، سعی گردید از نقل قولدر بیان تفسیر صورت گرفته در یافته. ر گرفتندمقایسه قرا
سازند، هاي مصاحبه آن است که روایتی را که میویژگی اصلی و مهم گزارش داده. استفاده شود

  . شوندهاي توضیحی تکمیل میبا نقل قول
اعتمـاد باشـند، قابـل اعتمـاد بـودن       ها و فرایند طی شده بایـد قابـل  نکته مهم این است که رویه

هـا بایـد قابـل بازرسـی باشـد و       ها به این معنا است که مراحل پژوهش مثالً مراحل تحلیل دادهرویه
آن نتـایج رسـیده اسـت و    اگر شخص دیگري نتایج را ردیابی کند، دریابد کـه محقـق چگونـه بـه     

 

تري نسبت به اطالعات به دست آمده از مصاحبه هاي عمیق و وسیع پاسخ   )1ایاي زیر استبحث گروهی متمرکز داراي مز 1
  .آیدانفرادي به دست می

حتی با ثابت بودن تعداد افراد شرکت کننده در مصاحبه ( هاي زمانی انجام این روش بسیار کمتر از مصاحبه انفرادي هزینه   ) 2(
  است) در هر دو روش

 .روش به خاطر تعداد نظرات مطرح شده در آن خیلی زیاد است اعتبار صوري این ) 3
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سایل کسب یافته هـا قابـل دفـاع    صورت پذیرفته قابل توجیه و دفاع است که روش و و زمانی کار
  . باشند، که سعی گردید پژوهش حاضر از چنین اصولی برخوردار باشد

  :هــا روش انتخاب پارك
دو طبقه اقتصادي باال و پائین به صورتی انتخاب شوند که ها  کنندگان پارك سعی گردید، مصرف

 را دربرگیرند، لذا در شهر تهران دو پارك انتخاب شدند، یکی پارك نیاوران به عنوان پارکی که 
دهند و کنندگان آن را طبقه باال و متوسط باال تشکیل می توان فرض کرد که عمده مصرف می

آن، اقشار متوسط پائین و کنندگان  رسید بیشتر مصرف می دیگري پارك بعثت که  که به نظر
همچنین در شهر کرمان نیز این اصل رعایت گردید، هرچند که اختالف طبقاتی . باشندپایین 

و ) به عنوان پارك طبقه متوسط باالو طبقه باال(موجود در بافت شهري کرمان در دو پارك مادر 
هاي شهر تهران  ه پاركبه انداز) به عنوان پارك طبقه متوسط پائین و طبقه پایین(پارك شورا 

  .باشد مشهود و قابل تفکیک نمی
هاي انتخاب شده فراتر از یک پارك محلی و تا که سعی گردید که پارك نکته دیگر آن

هاي مصرف کننده آن از تنوع جغرافیایی بیشتري  اي باشد و به بیان دیگر، گروه حدي منطقه
تحلیل دست یافت و پارك انتخاب شده  برخودار باشند که بتوان به غناي بیشتري در توصیف و

  .کنندگان را در برگیرد هاي مختلفی از مصرف خاصیت نمایندگی بیشتري از گونه
از سویی دیگر معروفیت و شهرت پارك در بین شهروندان در مناطق باال و پائین دو شهر 

رك بوده تهران و کرمان و همچنین قدمت پارك در شهر تهران نیز از دیگر دالیل انتخاب پا
هاي شهري مهم موجود، یا از قدمت زیادي  الزم به ذکر است که در کرمان اکثر پارك. است

  .ندارند و یا پارك جنگلی است که داراي ساختاري متفاوت با پارك هاي معمولی است
تعداد . مصاحبه متمرکز گروهی است  ها آنمصاحبه انجام شدکه ده تاي  96در پژوهش حاضر 

 ، ها تا زمانی ادامه یافـت کـه احسـاس کفایـت ایجـاد شـد       تعیین نشده بود و  مصاحبهنمونه از پیش 
هـاي هسـتند و دیگـر     هاي مصـرف کننـده پـارك، چـه گونـه      یعنی براي محقق روش شد که گونه

بـه قـول اشـتروس از لحـاظ اطالعـات بـه حـد اشـباع         . اضافه کنـیم   ها آنتوانیم گونه مهمی به  نمی
تـر   اشباع نظري بدست آمده، یعنی مشـاهده هـاي بـیش تـر، دانـش افـزون      در این حالت   .رسیدیم

  ). 1967به گلیزر و اشتراوس، .نگ (کند  فراهم نمی
  

 ها یافتـــه
   درکرمان و اکثریت در تهران اقلیت: کهنساالن و زندگی روزمره در پارك ها
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. شودتلقی نمیعموماً در جامعه سنتی ایران بازنشستگی به معناي شروع یک زندگی جدید 
. بابد می فرهنگی بازنشسته، سبک پارك روي وي نیز تغییر -بسته به نوع و طبقه اجتماعی

مثًال امالکی به وي به  ،بسیار وابسته است اودرکرمان چون منبع درآمد فرد به موقعیت خانوادگی 
در  عمدتًاقدرت اقتصادي تا زمان حیات و چون گونه که پیشتر گفته شد،  ارث رسیده و همان

بر شکل گیري اخالقیات پدر ساالرانه و  هاي زیاديثیرأامر ت اینماند،  می دست کهنساالن باقی
از همین رو، اطراف کهنساالن غالبًا شلوغ . هاي حمایتی از سالمندان و کهنساالن داردمراقبت

ت حمایت است و افراد خانواده، با وجود جدا شدن از خانواده اصلی همچنان سالمندان را تح
روابط و انسجام خانوادگی حتی بعد از ازدواج فرزندان تا اندازه زیادي . دهند می خود قرار

بیگانگی، آپارتمان . کنندکند و والدین کمتر احساس تنهایی میصورت پیشین خود را حفظ می
. دنشینی و تنزل حقوقی و یا بسیاري از مسائل دیگر در مورد سالمندان کرمان کمتر وجود دار

-هم اي از پارك به همراهبنابراین مقوله پارك رفتن به صورت مستمر، پاتوق کردن در گوشه
فضاهاي . ساالن و سایر بازنشستگان و یا پیک نیک  براي سالمندان کرمانی معناي چندانی ندارد

تقریبًا خالی از سالمندان است و ما هیچ گاه پاتوق ) پارك مادر و شورا(هاي کرمان پارك
فضایی عمومی که بخواهد در مورد مسائل . هاي کرمان مشاهده نکردیمدر پارك را لمندانسا

روز و سیاست روز گفتگو و تعامل ایجاد کند، براي کهنساالن کرمانی وجود ندارد، و کهنساالن 
از این رو دلیل چندانی براي پارك روي در میان . کنند نیز عموماً به این مسائل توجه چندانی نمی

  .ساالن کرمانی وجود ندارد و آنان غالبًا با این فضاي مدرن بیگانه هستند نکه

 اما فضاي پارك در زیست جهان سالمندان در تهران معناي متفاوتی از کرمان را تداعی
شود که دو زیست جهان عمده در رابطه با سالمندان تهران و موقعیت  می جا سعی در این. کند می

هایی هم وجود دارد اما این و هر چند که بین این دو طیف، حد وسط اقتصادي آنان ترسیم شود
  .شود می دو نمونه به عنوان مواردي آرمانی  ارائه

در میان این . دهیمساالن و بازنشستگان طبقات پایین شهر را مورد توجه قرار می ابتدا کهن
کهنساالن در این . شود می سالی باعث افت شدید درآمدي و یا در مواردي قطع درآمد کهن ،قشر

پوشند چندان نو نیست  می هایی کههایی زمخت و پینه بسته هستند، لباسمناطق عمدتاً داراي دست
کار و تالش  اینان کسانی هستند که عمري را به . کنند می اي استفاده و از رنگ هاي عمدتاً تیره

اند و درآمد  آنان، از آنان جدا شدهاند و اکنون که فرزندان براي خانواده و فرزندان خود گذارنده
براي آنان فضاي پارك، . گذرانندآنان نیز تنزل شدیدي یافته است، بسیار ناامیدانه زندگی را می
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فضایی براي دور شدن از فضاي خانواده، کاهش مزاحمت براي فرزندان و فراموش کردن تاریخ 
 چیز معناي ضمنی فراموشی را تداعیبراي چنین افرادي فضاي پارك بیش از هر . و گذشته است

  . کند می

هاي اطراف پارك است به این دلیل که آیند، معموًال از محله می عمده کسانی که به پارك
. توانند به میزان زیادي از محل مسکونی خود دور شوند فاقد وسیله نقلیه هستند و نمی  ها آنغالب 

فضاهاي گوشه پارك و دور از هیاهو را به خود گیرد  می هایی که در میان آنان شکلگاه پاتوق
گیرد و معموًال  می هاي آنان غالبًا حول مسائل روز و بحث مالی شکلدهند و بحثاختصاص می

  .نگاه آنان به گذشته، نگاهی سرتاسر رنج آور و حسرت بار است

اوایـل  ویـژه   هدر پارك بعثت واقع در جنوب شهر تهران مجاور ترمینال جنوب، روزهـا و بـ  
 .باشـد شان  بسـیار کمتـر از پـارك نیـاوران مـی      شوندکه جمعیت صبح تعدادي سالمند دیده می

-هـاي ورزشـی قـرار گرفتـه اسـت دیـده مـی       در در شمال شرقی پارك بعثت که دستگاه  ها آن
سالمندان پارك بعثـت در ایـن   . اطراف این وسایل چند نیمکت براي نشستن وجود دارد. شوند

باشـد امکـان دور   ها فاصـله مـی  جایی که میان نیمکت شوند و از آنر جمع مینقطه دور یکدیگ
هـا همگـی در زیـر    نیمکـت . وجـود نـدارد    هـا  آنهم نشستن و تماس  چهره به چهره براي همـه  

اند و از این بابت در فصـل تابسـتان فضـاي مطبـوعی را برایشـان ایجـاد       سایه درختان قرار گرفته
هـاي بدنسـازي،   تـر از دسـتگاه  ل شـرقی پـارك کمـی آن طـرف    در همان قسمت شـما . کندمی

پشت به ساختمان بهزیستی به سـمت چـپ و راسـت دو ردیـف دیـواره کوتـاه سـیمانی وجـود         
عـده دیگـري از   . انداز طرفی این دیوارها دقیقا در کنار خیابان شهید سمیعی ساخته شده. دارند

. پردازنـد نشیند و با هـم بـه صـحبت مـی    یسالمندان هم بر روي این دیوارها در کنار یکدیگر م
داننـد کـه ایـن    باشد و تقریبا اکثـر پـارك روهـا مـی    این قسمت مخصوص نشستن سالمندان می

فضا به مردان پیر اختصاص یافته و کسی غیر از آنان تمایلی بـه نشسـتن در آنجـا از خـود نشـان      
بعضـی افـراد عضـو    . ندشـو گروه سالمندان در این پارك شامل جمعیـت زیـادي نمـی   . داد نمی

امـا تنگـاتنگی روابطشـان    . اي نیـز بینشـان برقـرار اسـت    ثابت هستند و تا حدودي رابطه دوستانه
هـاي ثانویـه پـارك آمـدن     دیـدار دوسـتان و سـایر سـالمندان از انگیـزه     . باشـد آنقدر زیاد نمـی 

پـارك را   نشینند، اطراف و سایر مصرف کنندگانبیشتر آنان فقط می. شدبرایشان محسوب می
انگیـزه خـود از پـارك آمـدن را مقـداري        ها آن. کنندکنند و یا با یکدیگر صحبت مینگاه می

بیشـتر از    هـا  آن. کردنـد ورزش، پیاده روي و استفاده از طبیعت و فضـاي سـبز پـارك بیـان مـی     
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سـالمندان و بازنشسـتگان از   . دادنـد  که ورزش کنند نشستن و صحبت کـردن را تـرجیح مـی    آن
ها از عمـر جـوانی و کـار    با گذشت سال. ت اقتصادي و درآمدي باالیی برخوردار نبودندوضعی

بیشـتر  . مین مخارج زنـدگی را داشـتند  أکردنشان هنوز هم بسیاري از آنان دغدغه آب و نان و ت
پرداختند نه از سـر سـیري و عـدم احتیـاج بلکـه بـدلیل       اگر به کار و فعالیت اقتصادي نمی  ها آن

بـا توجـه بـه    (شان برآیـد  دیگر یا توانایی کار ندارند و یا شغل مناسبی که از عهده این است که
اي هایشـان کوچـک و آپارتمـانی و بعضـا اجـاره     خانـه . کننـد پیدا نمی) تخصصی شدن مشاغل

باشـد و  اي حیـاط دار داشـته باشـند بسـیار قـدیمی و فرسـوده مـی       اي خانهاگر هم عده. باشدمی
مین أسالمندي نیز تمـام زنـدگی خـود را وقـف تـ     . زه سی سال به باال داشتهحداقل قدمتی به اندا

فرزندانشان کرده و اکنون ملکی از آن خـود نداشـته و طبـق گفتـه خـودش سـربار فرزندانشـان        
بـراي او پـارك مکـان مناسـبی جهـت کـم       . نمـود و از این بابت احساس ناراحتی مـی . باشدمی

از نظـر وضـعیت    .کنـد کرد به فرزندانشان تحمیـل مـی  هایی بود که احساس میکردن مزاحمت
هایشان در عـین  لباس  ها آنبعضی از . ظاهري و طرز لباس پوشیدن بسیار ساده و معمولی هستند

  هـا  آن. گذشـت تمیزي کهنه و فرسوده بوده و مشخص بود چند سـالی از عمـر اسـتفاده آن مـی    
هـاي  هایشـان اغلـب ترکیبـی از رنـگ     سلبـا . هاي جدید به تن نداشـتند لباس مارك دار و مدل

هــاي شــاد بــه تــن  اي و خاکســتري بــوده و رنــگاي، قهــوهگــرم و تیــره ماننــد ســیاه، ســورمه 
اغلب لباس و کفش ورزشی به تـن نداشـتند و بـا    . براي ورزش کردن مجهز نبودند. کردند نمی

دن به موسـیقی  اهل گوش دا. پرداختندهاي معمولی خود به پیاده روي و ورزش میهمان لباس
رغم کهولت سـن هنـوز بـراي تـامین زن و      این گروه از افراد علی.در حین پیاده روي نیز نبودند

اهل منطقه خزانه هستند به علت نزدیکی پـارك بـه محـل      ها آنهمه . زندگی دغدغه مند بودند
  .آیندشان به آنجا می زندگی

نعمـت   بـراي ایـن   -آییـد؟  حاج آقا شما براي چـی پـارك مـی    -« 
اگـه نیـام پاهـام ورم    . براي سـالمتی میـام  . زیباي خدا و این طبیعت میام

گیـرم  کنیـد؟ یـه تسـبیح مـی    تو پارك معموال چـه کـار مـی    -.  کنهمی
ــه، صــلوات و دســتم و ذکــر مــی  رم راه مــی.... گــم، ذکــر روزاي هفت

دوسـت نـدارم کنـار کسـی     . به اون صورت دوستی هم ندارم. شینم می
زنـه یـا از مـردم غیبـت     بزنم چون آدم وقتی حـرف مـی  بشینم و حرف 

چـرا تـو ایـن پـارك      -.زنـه گـه و تهمـت مـی   کنه یا بد کسی رو میمی
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جـا؟ مـا فلکـه     چون نزدیک خونمونه، کجا برم بهتـر از ایـن   -آیید؟  می
  )ساله، ساکن خزانه 87مرد سالمند، (» شینیماول خزانه می

ر پارك نیاوران درمحلۀ نیاوران واقع درمنتها الیه ساالن د اما نحوه پارك روي در میان کهن
بسیار متفاوت  شمال تهران که به طور سنتی محل سکونت طبقات باال و متوسط باال بوده است،

یابد، و در  ظاهرًا درآمد  بسیاري از ساکنان این محله در زمان بازنشستگی نیز کاهش نمی. است
زندگی . را درگیر مخارج و مایحتاج روزانه کند اي نیست که آنانصورت کاهش نیز به گونه

هاي بزرگ و مجهز و سرشار و پربار آنان در گذشته و تمکن مالی کنونی، زندگی در آپارتمان
مدرن، داشتن اتومبیل هاي شخصی، مدرن و نو و نداشتن دغدغه مالی، سرزندگی و شادابی جالب 

هاي عقل سلیمی، بدن موضوعی ف دیدگاهبر خال. توجهی را در چهره آنان نمایان ساخته است
دیدگاه مطالعات فرهنگی و رویکردهاي زندگی روزمره معتقد است . سرتاسر بیولوژیکی نیست

هاي تکنیک. هاي بدنی یکسره توسط عوامل بیولوژیکی تعیین نمی شودها و حالتکه تکنیک
ن در طبقات باال و پایین تفاوت در تکنیک هاي بدنی در میان کهنساال. بدنی امري فرهنگی است

هاي متناسب افراد طبقه باال معموًال بدن. تهران به خوبی در حالت و چهره و بدن آنان نمایان است
تر است و تر و متیننحوه راه رفتن آنان آرام. هاي آنان نمایان استشادابی در گونه. تري دارند

بیشتري به نسبت کهنساالن  همین سرزندگی و شادابی اجازه تحرك بیشتر و تخصیص فضاي
کهنساالن در پارك نیاوران بر خالف همتایان بعثتی آنان در مکان . پارك بعثت به آنان داده است

هاي بیشتري از خود دارند و رویکردشان بیشتر گذشته محور تري حضور دارند، فعالیت شلوغ
هاي آنان افتخارات و فعالیتهاي تري دارند و صحبتهاي مستمرتر و منظممعموًال پاتوق. است

  .اند و به آینده نیز امید بیشتري دارندبه همراه دارد؛ گذشته پرباري داشته آنان در گذشته را

رود دیتینگ وجود ندارد و معموالً نیز  می گونه که انتظار در میان هیچ یک از دو قشر، همان
ه اصلی پارك آمدن فرار از خانه و کنند و به واقع براي هر دو گروه انگیزپیک نیک برگزار نمی

  .بیکاري و تنهایی  است که به علت جدایی فرزندان، دچارش شده اند

صحبتی با یکدیگر به واقع کهنساالن نیاوران دنیاي گذشته خود را به پارك می آورند، از هم
  .هاي زیادي براي گفتن به دیگران دارندبرند و حرفلذت می

 کشونه اینجا؟  ن میاد؟ چی داره که شما رو میاز چی تو این پارك خوشتو«
. اینجا دوستاي دیرینه دارم. این پارك رو اگه یه روز نبینم روحا کسل هستم
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. تر باشه، پارك ملت مثال میدونی خیلی زیباستپارکاي دیگه ممکنه قشنگ
بینم تسکین روح پیدا وقتی اینارو می.ولی خب مثل این دوستام اونجا نیست

  ). ساله 78پیرمرد بازنشسته، (» وست دارم رفیقامود. کنممی

بخشـی بـه    هـاي گونـاگون بـراي تقویـت تعلـق گروهـی و هویـت        گروه سـالمندان از نشـانه  
آوري پـول از   انتخاب یک فرد بـه عنـوان امـین گـروه، جمـع     (کنند  اعضاي خویش استفاده می

و عضو ایجـاد شـود و یـا    کنان در صورتیکه کدورتی میان د سایر اعضاء و خرید شیرینی آشتی
  ). به بهانه هاي دیگر

هـایی کـه زمـین آن مسـطح و همـوار       سالمندان پارك نیاوران را بـه جهـت داشـتن قسـمت    
کـانی پـارك   مسـیر پلـه  . دانندروي فضاي مناسبی می است، براي ورزش کردن و خصوصاً پیاده

باشـد بـه سـالمندان آسـیب     هـا زیـاد نمـی   ارتفـاع پلـه    که آننیز علی رغم طویل بودنش به علت 
 .رساندچندانی نمی

هاي دیگه هم میرم ولی به این خوبی نیست من وقتـی اینجـا میـام     من پارك«
این پارك در یک حالـت و تـرازي قـرار    . راه میرم اصًال احساس خستگی ندارم

چون ایـن امتیـاز   . کنه ولی اگر برم پارك قیطریه باال و پایین داره اذیتم می. دارد
  ).ساله، بازنشسته 78پیرمرد، ( »ه من بیشتر مایلم که بیام اینجارا دار

میزهاي مخصوص بازي شطرنج نیز که در محل نشستن همین گروه وجـود دارنـد، در روز   
مندان به شـطرنج نیـز عمـدتاً از     عالقه. شوند ها به وسیله طرفداران شطرنج اشغال می و حتی شب

ن مشـاهده جـوانی دیـده نشـد کـه بـه ایـن ورزش        گروه سـنی سـالمندان بـوده و در طـول دورا    
  . مشغول باشد

در گوشه و کنار پارك نیـز در طـول   . شان جالب توجه است به غیر از این جمع که هیاهوي
هـاي دو نفـره و بـه نـدرت      شوند که به تنهایی یا در جمع روز سالمندان و بازنشستگانی دیده می

باشـند بعضـی صـرفاً     ر کـدام بـه کـاري مشـغول مـی     ه. اند ها نشسته سه نفر یا بیشتر روي نیمکت
پردازند و هم زمان از سکوت پارك، هـواي خـوب و    گوي با یکدیگر می نشینند و به گفت می

انـد یـا    سالمندانی هم که به تنهایی به پارك آمـده . نمایند برند و استفاده می طبیعت آن لذت می
باشند و یا گوشـه خلـوت و خـوش     ب میبر روي نیمکتی نشسته و مشغول مطالعه روزنامه و کتا

هاي خاص زنـدگی خـویش انتخـاب کـرده و در      هوایی را براي نشستن و تفکر به دغدغه و آب
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ــی   ــیر م ــود س ــوالم خ ــد ع ــا و     . کنن ــان زیب ــارك، درخت ــی پ ــیط طبیع ــراد مح ــروه از اف ــن گ ای
دي البتـه  در موار. دانند هایش را فضاي بسیار مناسبی براي تمرکز و تمدد اعصاب می کاري گل

به میزان اندك نیز دیده شده کـه پسـر جـوانی در کنـار سـالمندي نشسـته و بـاب گفتگـو را بـا          
کنند و مرد سالخورده از دوران جوانی و خـاطرات خـویش و تجربـه پـارك      یکدیگر آغاز می

در طـول روز در پـارك نیـاوران مـرد سـالمندي      . گوید آمدن در دوران جوانی خود سخن می
اي  آمـد و بعـد از حـدود یـک سـاعتی ورزش در گوشـه       ر روز به پارك میوجود داشت که ه

که رغبتی براي پیوستن بـه جمـع آنـان داشـته باشـد تنهـا روي        نزدیک گروه سالمندان و بی آن
در مصاحبه با او مشخص شد که او حدود یک مـاه بـود کـه پـارك     . نشست نیمکتی تا ظهر می

از . آورد هایش به حسـاب مـی   موش کردن گرفتاريرا پناهگاهی موقتی براي گذران وقت و فرا
آمـده   جمله معدود افرادي بود که عالقه خاصی به پارك نداشته و از جوانی هم به پـارك نمـی  

او علـت حضـور خـود در پـارك را     . و بیشتر زندگی خویش را صـرف کـارکردن نمـوده بـود    
  . بیکاري و ورشکستگی مالی بیان کرد

نه اینکه فراموش بشه یه مقدار از خاطرم  ام آم گرفتاري اینجا که می«
پارك یه محیطی است . من هر چی بیرون از خونه بیام بهتره. میره بیرون

کند اینجا وقت زود  که آرام است و هر کسی کار خودش را می
اگه کار باشه من . افتم مانم یکدفعه تو فکر می تو خونه که می. گذرد می

که بازنشست  74ار، اول کار من از سال ک. آم آم نه، اصًال نمی پارك نمی
ساله،  67پیرمرد، ( »کردمتجارت چایی می. شدم یک روز بیکار نبودم

  )بازنشسته

  :هاها و زندگی روزمره در پاركخانواده

هاي فردي اي متفاوت با مقولههاي فضایی، مقولهها و تخصیصموضوع زندگی روزمره در پارك
مفهوم خانواده در شهر تهران و کرمان و نیز مناطق مختلف تهران حتی نوع خانواده و . است

متفاوت از کرمان و پایین شهر ) هاي باالي شهر آنبخش(مفهوم خانواده در تهران . متفاوت است
ها و روابط تر است و به همین خاطر همبستگیدر کرمان مفهوم خانواده امري کالن. است

مفهوم خانواده منحصرا . شود می و خویشاوندي تعریف اجتماعی در چارچوب روابط خانوادگی
برخالف کرمان در . شود و ممکن است چند نسل را شامل شودبه زن و مرد و فرزند خالصه نمی

خصوص شمال تهران مدرنیته و تقسیم کار اجتماعی بنیان خانواده گسترده را از هم  هتهران و ب
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در کرمان و حضور کمرنگ تر آنان در پارك ها پاشیده است، به همین دلیل حضور خانواده
ها نیز متفاوت بوده تخصیص زمانی و مکانی براي خانواده. بعثت، با جمعیت کثیرتري همراه است

 ها در نیاوران معموالً به صورت زوجی براي ورزش یا قدم زدن در پارك حضورخانواده. است
ي دارند و معموًال مدت زمان ماندن در تر ها و یا عصرها حضور پررنگ بیشتر در صبح. یابند می

برنامه ریزي چندانی براي . پارك نیز چندان طوالنی نیست، ولی با این وجود استمرار بیشتري دارد
گیرد و معموًال با حداقل امکانات و بدون وسایل جانبی وارد پارك شده و عمدتاً آن صورت نمی
. دهندهاي نزدیک پارك انجام میرستورانرا در داخل پارك یا ) مواد خوراکی( خریدهاي خود

هاي کرمانی و یا پارك بعثت، معموًال با تعداد بیشتر و یا ها، خانوادهبر خالف این تیپ خانواده
-فضاي ثابتی در پارك را به خود اختصاص می. آیند می چند خانواده همراه با یکدیگر به پارك

مدت . یت مکان نشستن نقشی محوري را دارنددهند و در این تخصیص فضا عناصر روشنایی و امن
تر است، استمرار کمتري دارد و ازقبل برنامه ریزي شده و همراه با زمان اقامت آنان طوالنی

به همین خاطر و به دلیل عدم استمرار آن، . است...) غذاي اماده، پیک نیک و( امکانات جانبی
ها، سر زدن هاي آن، شب نشینیجایگزینپارك جایگاه چندان مهمی در زندگی روزمره ندارد و 

  .است) هاي کرمانیخصوصا براي خانواده... ( به پدر و مادر، رفتن به بیرون از شهر، باغات و 

براي این قشر، برخالف قشر قبلی، پارك آمدن بیشتر پیک نیک است تا قدم زدن و یا ورزش 
ه حوزه عمومی، به معناي مرسوم آن تن افراد دور هم، هیچ گاسنش و طرز جدایی زن و مرد. کردن

ها و گفتگوها به مسائل خانوادگی و جک. را در بین چنین خانواده هایی شکل نداده است
ها و دیگر تفریحات شود و فضاي مدرن پارك نیز، ادامه همان شب نشینیها محدود میشوخی

برخالف (هاي کرمان ها در پاركراق خانوادهطاین امر در تخصیص فضاهایی براي ا. سنتی است
هاي خود و  اقوام و زنان کرمانی به علت نزدیکی به خانواده. بیشتر نمایان است) هاي تهرانپارك

-گونه تفریحات ترجیح میها را به این، رفت و آمدها و شب نشینی ها آنیا دسترسی راحت به 
نی است که مدت همچنین اینگونه پیک نیک ها بیشتر مخصوص زوجین جوان و یا کسا. دهند

نیاوران از زوجین کهنسال، خبري  نگذشته است و بر خالف پارك  ها آنزمانی طوالنی از ازدواج 
  .در پارك نیست

هـر  . دانسـتند والدین فرزندان خود را عامل مهمی براي ترغیب آنان براي پارك آمـدن مـی  
خانواده در پی این بود تا بنا به امکانات خود تنوعی را در زنـدگی فرزنـدش ایجـاد کنـد، او را     
از محیط تنگ آپارتمان دور سـازد و امکـان بـازي و شـادي کـردن در محـیط آزاد و طبیعـت        
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ان ها عالقه فرزندان به پـارك آمـدن را چنـ    برخی خانواده. ها را برایش فراهم سازد وسیع پارك
در مـواردي هـم   . دانسـتند هـا مـی   دانستند که پارك آمدن را صرفًا منوط به تصـمیم آن مهم می

خصوصاً در روزهاي تعطیـل خـانواده بـراي فـرار از سـر و صـداي فرزنـدان و دسـت یـافتن بـه           
و ایجـاد تحـرك برایشـان    ... هـا از تلویزیـون، کـامپیوتر و     سکوت و آرامش و دور نمودن بچه

هایشـان لـذتی بـرده     ارك آورده تا هم خود تفریحی داشته باشـند و هـم زن و بچـه   ها را به پ آن
  . باشند

. کـه بهانـه نگیـره    ایـن . آییم ام می بیشتر بخاطر بچه -آیید؟  خاطر چی پارك می هب«
آره ولـی بیشـتر    -مگه خودتـون پـارك را دوسـت نداریـد؟     . براش یه تنوعی هم بشه

 32زن، ( »اش تـو محـیط آپارتمـان اسـت     ه داره همهگیریم باالخره گنا اونو در نظر می
  ).ساله، ساکن خیابان بهار، پارك نیاوران

فضـاي بسـته خونـه، آدم میـاد      -کنه؟ چی شما رو به سمت پارك جذب می« 
تو فضـاي خونـه خیلـی    . ترنها تو پارك راحتبچه. شهاینجا یخورده دلش باز می

. ن به مامان و بابا هـم کمتـر گیـر میـدن    کناینجا بازي می. تونن سر و صدا بدننمی
» شـیم ها اختصاص داره و باهاشون هم بـازي مـی  آییم وقتمون به بچهجا که می این

  ).ساله، پارك بعثت33پدرخانواده، ( 

ها چنانچه فرزندان کوچک بوده و احتیـاج بـه مراقبـت داشـته باشـند پـدران        در بین خانواده
کردنـد و زنـان نیـز همچـون محـیط خانـه        و مراقبـت مـی  ها را براي بازي در پارك هـدایت   آن

. شـدند  مشـغول مـی  ... سـازي غـذا، سـاالد و     داري خـود را ادامـه داده و بـه آمـاده     وظایف خانه
نیـک خـانوادگی بـراي زنـان همـه جنبـه تفریحـی          توان گفت پارك آمدن به صورت پیک می

هـاي   چند کوتاه برخـی مسـئولیت  توانستند براي مدت زمان هر  داشته و هم استراحت و آنان می
سازي غذا را بـه مـردان واگـذار     داري، مراقبت از فرزندان و تا حدودي پخت و پز و آماده خانه

هـا بیشـتر سـعی     خـانواده . دادتر نشـان مـی   تر و پررنگ نمایند و این عوامل حضور مردان را فعال
فـرش   ت چمن و چه سـنگ هایی که زمین مسطح داشته باشد حال چه به صور کنند در مکان می

اگـر در روز آمـده باشـند بـا توجـه بـه گرمـاي آفتـاب وجـود سـایه           . بساط خود را پهن نمایند
نشسـتند کـه در مسـیر تـردد      ها در قسمتی مـی  البته آن. درختان بر آن فضا را هم باید اضافه کرد

م گرفتـه در زمینـه   هـاي انجـا   با توجه به مصاحبه. قرار نگرفته باشند که مانع عبور و مرور نباشند
هـایی کـه داراي فرزنـد     توان گفت که بیشتر خـانواده  ها از پارك می هاي استفاده خانواده انگیزه
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تـرین علـت و بـارزترین    باشند که تحت تسلط و کنترل کامل خـانواده اسـت مهـم    کوچکی می
ـ  هـا پـارك مـی    کردنـد آن  انگیزه خود را براي پارك آمدن وجود فرزند خـود بیـان مـی    د آمدن

هـا   که تنوعی در زیست روزمره فرزند خود ایجاد کنند و نشـاط او را بیشـتر سـازند آن    براي این
توانند توجه کامل خویش را به فرزنـد خـود معطـوف     کردند که می پارك را مکانی قلمداد می

هـاي دوران کـودکی    همچون خانه(تر و ترجیحًا با حیاط  اي بزرگ توانند خانه دارند و اگر نمی
بـراي فرزنـد خـویش مهیـا سـازند در عـوض او را بـراي تفـریح بـه فضـاي سـبز پـارك              )خود

هـا لـذت اسـتفاده از طبیعـت قشـنگ و هـواي آزاد بـراي خـود را در درجـه دوم           آن. بیاوردنـد 
  .دادنداهمیت قرار می

هایی که دختران و پسران جوانی داشتند کـه اگرچـه ازدواج نکـرده بودنـد      همچنین خانواده
کردند و نیاز به مراقبـت و نگهـداري کامـل خـانواده      اردي مستقل از خانواده عمل میاما در مو

اي بود که با دوستان خود هم در صورت تمایـل بـه پـارك     نداشتند و شرایط سنی آنان به گونه
آمدند مهمترین دلیل خـود از حضـور در پـارك را لـذت بـردن از طبیعـت، دیـدار اقـوام و          می

. دانسـتند اتی را در کنار هم و دسـته جمعـی در یـک مکـان بـودن مـی      آشنایان و گذراندن ساع
آمدند تا از طبیعت آرامش و انـرژي مثبـت بـراي آغـاز یـک روز کـاري یـا         ها به پارك می آن

تواننـد بـا    دانسـتند کـه مـی   ها همچنین پارك را مکانی مـی  خانواده. هفته کاري را کسب نمایند
و آشنایان خود دور یکدیگر جمع شوند و بـدون ایجـاد    چند خانواده دیگر یا به اصطالح اقوام

را   هـا مالقـات در پـارك    آن. سـختی و آزار بـراي کسـی بـه دیـد و بازدیـد یکـدیگر بپردازنـد        
دانستند و معتقد بودند این گونـه مزاحمتـی بـراي خـانواده      راحت، بدون دغدغه و تشریفات می

در واقـع  . کننـد  مه با هـم اسـتفاده مـی   آورد و ه هرکس هر چه دارد می. شود خاصی ایجاد نمی
اي مـوارد جوانـان و    در پاره. شود براي دور یکدیگر جمع شدن و با هم بودن اي می پارك بهانه

کردنـد بـه انجـام     اند، پیدا مـی  والدینشان چنانچه فضایی خالی در اطراف مکانی که اطراق کرده
حضـور تـوپ   . شـدند  ول میهاي دسته جمعی مثل وسطی و گل کوچک و بدمینتون مشغ بازي

عمـده فعـالیتی کـه    . گیـري بـود   ها عنصر چشـم  ها در کنار بساط خوردنی و راکت در این گروه
پرداختنـد دور یکـدیگر نشسـتن و گـپ زدن، خـوردن       ها در پـارك بـه انجـام آن مـی     خانواده

. كروي و قـدم زدن در پـار   هـا و در برخـی مـوارد پیـاده     صبحانه، ناهار یـا شـام، بـازي بـا بچـه     
هـاي دیگـر در هفتـه،     ها بیشـتر از شـب   شنبه شب ها خصوصاً پنج همچنین اکیپ خانوادگی شب

تـوان گفـت کـه میـان دوري و      ها می در مورد خانواده. حتی صبح جمعه در تابستان دیده شدند
. نزدیکی محل زندگیشان و مـدت زمـان سـپري شـده در پـارك رابطـه مسـتقیمی وجـود دارد        
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هایی که در پـارك نیـاوران بودنـد بـه پـارك دورتـر بـوده مـدت          دههرچه محل سکونت خانوا
. شـدند  تري در پارك حاضر مـی  تر و با تجهیزات کامل ها نیز در پارك طوالنی زمان اقامت آن

ها در سایر موارد مشاهده شـده مـوثر بـود     یکی از عوامل مهمی که در تخصیص فضا در پارك
دادند کـه در مکـانی بنشـینند تـا نزدیـک محوطـه       یاین بود که خانواده حتی المقدور ترجیح م

  .ها را کنترل و مراقبت نمایند بازي کودکانشان قرار داشته باشد تا براحتی بتواند آن

بودنـد   آمدند اغلب از منـاطقی دورتـر بـه آنجـا آمـده     هایی که به پارك نیاوران میخانواده
روهـاي مـوقتی بودنـد     اوران  پـارك توان گفت اهالی نی می...) رسالت، هفت تیر، سهروردي و(

هـاي   کردنـد و سـپس بـه خانـه     زدنـد، ورزش مـی  نشستند، قدم می که چند ساعتی در پارك می
. شــدند خــود کــه در بیشــتر مــوارد همــان اطــراف پــارك و منطقــه نیــاوران بودنــد، راهــی مــی 

نـزل یـا   شـان نزدیـک پـارك بـوده و ناهـار یـا شـام را در م        هاي زیادي بودند کـه خانـه   خانواده
آنهـا بـه   . آمدنـد  کردند و تنها به قصد قدم زدن و هواخوري بـه پـارك مـی    رستوران صرف می

-گـاهی صـبحانه را در پـارك صـرف مـی     . لحاظ پرداخت هزینه رستوران محدودیتی نداشتند
برخـی از آنـان نیـز یـا خودشـان و یـا اقوامشـان در        . گشـتند  کردند و براي ناهار به خانه بـر مـی  

هـا در  خـانواده . رفتنـد و شمال باغ یا ویالیی داشتند که در ایام تعطیل به آنجا مـی اطراف تهران 
  .پرداختندپارك نیاوران به پخت و پز غذا نمی

هاي سـاکن منطقـه خزانـه    در پارك بعثت به نسبت نیاوران استقبال بیشتري از سوي خانواده
همـان حـوالی پـارك  یـا     هـا  اکثـر خـانواده  . گرفتو اطراف آن براي پارك آمدن صورت می

پـارك بعثـت وسـعت زیـادي دارد و سـطوح وسـیعی در آن       . کردنـد اطراف خزانه زندگی می
هاي پـارك و خنکـاي مطبـوع حاصـل از     این عوامل و وجود دریاچه. باشدپوشیده از چمن می

عامـل مهـم   . ثیر بسـزایی دارد أآب و سایه درختان فراوان در ترغیب آنان براي پارك آمـدن تـ  
طـی  . باشـد ها حضـور نیـروي انتظـامی و برقـراري امنیـت توسـط آنـان مـی        ر براي خانوادهدیگ

دوسال گذشته که پلیس فعالیت خود را به صـورت دائمـی در پـارك آغـاز نمـوده بسـیاري از       
ها و معضالت در پارك کمتر دیـده شـده و تـاثیرات ناشـی از بـدنامی پـارك  در ذهـن        آسیب

   .ها کاهش یافته استخانواده

. ما خودمـون هـم بعـد از مـدتی تـازه اومـدیم      . قبال پارك اینقدر امنیت نداشت« 
االن جـوري شـده کـه    . معتادها زیاد شده بـودن . یک سال پیش اینجا امنیت نداشت

مـردم  . االن یه مقدار بهتر شده. خالف کارهارو جمع کردن. گشت پلیس بیشتر شده
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هـا  خانواده. امنیتش بهتر شده. تر شدهما هم آمدیم نسبت به قبل دیدیم به. دیگه میان
مـرد  ( »قبال مـا خودمـونم اینجـا رو قبـول نداشـتیم     . دوننوضعیت اینجارو خوب نمی

  ).ساله، شغل آزاد 29جوان، 

تـر را بـراي نشسـتن    داد تـا فضـایی وسـیع   ها میمساحت زیاد پارك این امکان را به خانواده
  .تصاحب کنند

  :زنــان و پارك

شـوند کـه در    کنندگان پارك را شامل می زنان نیز همچون سایر اقشار جامعه بخشی از مصرف 
هاي تهـران قابـل توجـه    دربرخی پارك  ها آناي اوقات حضور آنان همراه فرزندان یا بدون  پاره

هـا نسـبت بـه مـردان     اما به طور کلی نسبت جمعیت زنان در پارك).بویژه در ساعات روز(است
هـاي ورزشـی    در ساعات اولیه صبح کـه فضـاي پـارك بیشـتر در انحصـار فعالیـت      . کمتر است

در روز رفتـه رفتـه   . تر است تر و فعال باشد و عصرها قبل از تاریکی هوا حضور زنان پررنگ می
که نزدیـک ظهـر    شود تا جایی شویم از تعداد آنان کاسته می تر می هر آنچه که به ظهر نزدیک

. شـمار اسـت    شـان بسـیار انگشـت    افته و شاید بتوان گفت پراکنـدگی تعداد آنان بسیار کاهش ی
که به تنهایی و دسـته جمعـی بـه پـارك آمـده       عصرها نیز کمی بعد از تاریک گشتن هوا زنانی

اواخـر شـب زنـان فقـط در     . مانندو تعداد بسیار کمی باقی می. شوندهاشان میبودند راهی خانه
اکثـر زنـانی کـه در    .  ماندنـد ی شوهرانشان در پارك باقی میهایشان و یا با همراهجمع خانواده

شــوند بــه جهـت بــه تــن داشــتن کفــش و  هــا مشـاهده مــی صــبح زود در پــارك روز خصوصـاً 
  .باشد شد که عمده فعالیتشان در پارك همان ورزش می هاي ورزشی مشخص می لباس

از مـردان بـوده و در    تعداد زنانی که به تنهایی در سطح پارك به قـدم زدن بپردازنـد کمتـر   
هـاي ورزشـی خـود بـه      شدند که بـا سـاك  هاي ورزشی زنانی مشاهده میعوض اطراف باشگاه

ساعات کـار باشـگاه روزهـا مخصـوص بـانوان و      . شدند ورزشگاه وارد شده یا از آن خارج می
زنان در ساعات اولیه صبح حضورشـان بیشـتر بـوده    . ها براي مردان در نظر گرفته شده بودشب

هـرکس مـدت زمـان متفـاوتی را بـه ایـن کـار اختصـاص         (بعد از مقـداري ورزش و نـرمش    و
داري بـود   خانـه   هـا  آنشـان کـه از مهمتـرین     به منزل خود بازگشته و به کارهاي روزانـه ) داد می

آمد کـه همچـون مـردان در گوشـه خلـوتی      روزها کسی از زنان به چشم نمی. شدند مشغول می
ــان هماننــد مــردان در چمــن. اي بپــردازد نشســته و بــه مطالعــه کتــابی یــا روزنامــه  هــا و روي  زن
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پرداختنـد و انجـام ایـن عمـل را بـد، خـالف        ها آزادانه به استراحت و دراز کشیدن نمی نیمکت
سـاس مشـاهدات انجـام    اي دیگر بـر ا  از دریچه. پنداشتند عرف و موجب جلب توجه مردان می

دهنـد بـه   رسید که زنـان بیشـتر تـرجیح مـی     گرفته در پارك نیاوران در حیطه ورزش به نظر می
  .هاي بدنسازي روي بپردازند تا کار با دستگاه قدم زدن و پیاده

زنان در جمع خـود در مـورد   . آمد تر از گروه مردانه به چشم میاجتماع زنانه در پارك کم
آنـان  . کننـد داري و آشـپزي و شـیرینی پـزي صـحبت مـی     ود، مسائل خانهشوهران، فرزندان خ

در مـوارد معـدودي بینشـان    . باشـند معموال زنانی هستند که ساکن یک مجتمع یا یک محله می
آمدنـد اکثـراً    کـه در طـول روز بـه پـارك مـی      شـغل زنـانی  . رابطه خویشاوندي هم برقرار بـود 

زنـان  . بودند که مشاغلی پاره وقت را در دست داشـتند  داري بود و زنان شاغل تنها کسانی خانه
). بـا واسـطه تعطیلـی محـیط کـار     (آمدنـد   شنبه و جمعه بیشتر به پـارك مـی   شاغل روزهاي پنج

که گروهی از زنان در پارك دور یکدیگر جمع شوند و آنجا را بـه پـاتوق خـویش تبـدیل      این
. آمـد سیار کمتر از مردان به چشـم مـی  سازند و چند ساعتی را در پارك به گپ زدن بپردازند ب

هاي زنانه از ثبات و اسـتمرار خاصـی پیـروي نکـرده و بـه صـورت ناپایـدار و هرازگـاهی          جمع
پردازنـد قـدم زدن و    هایی که زنـان در پـارك بـه انجـام آن مـی      عمده فعالیت. گرفت شکل می

فتن آفتـاب و  اي از پـارك بـراي هواخـوري، گـر     روي در سطح پارك، نشستن در گوشـه  پیاده
هاي بدنسازي، اسـتفاده از اسـتخر    صحبت با دوستان خود و تا حدودي ورزش کردن با دستگاه

تـوان گفـت کـه     بنـابراین مـی  . باشـد  هاي ساخته شده در پارك، مـی و سالن بدنسازي ورزشگاه
زنان همانند گروه بازنشستگان و سالمندانی که قبالً ذکر کـردم فضـاي خاصـی از پـارك را بـه      

گیـر بـودن    آنان عدم تجمع روزانـه و مـداوم خـود را بـه غیـر از وقـت      . اند اختصاص نداده خود
. دانسـتند شان ناشی از ساختارهاي فرهنگی اجتماع و شرایط جامعه پذیري نیـز مـی   وظایف زنانه

آینـد و   اینکه همیشه روال معمول به این صورت بود که مردان بعد از بازنشستگی به پـارك مـی  
پردازند و زنان هیچگـاه حتـی در سـالمندي از کـار      آنجا به هواخوري و تفریح میروز خود را 

شوند و همیشه و تا جایی که توانی در بدن دارنـد اعضـاي خـانواده از    داري بازنشست نمیخانه
  .آنان انتظار دارند

اي از آنـان بـه محـدودیت و عـدم آزادي،      گرفت عدههایی که با زنان انجام می در مصاحبه
کردنـد و ایـن عوامـل را     امنیت و آرامش خـاطر بـراي زنـان در محـیط پـارك اشـاره مـی        عدم

هـاي   زنـان از نگـاه  . دانسـتند موجب عدم تمایل به حضور خود و یـا دخترانشـان در پـارك مـی    
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شـدند شـاکی بـوده و محـیط      کنجکاو مردان و آزارهاي زبانی کـه از سـوي آنـان متحمـل مـی     
ها دوست نداشتند که بـراي تفـریح خصوصـاً تنهـا بـه پـارك        نآ. دانستندپارك را نامناسب می

گونـه اعتراضـات زنـان در    ایـن . که با جمع خانواده و یا همراهی شوهرانشان باشد بیایند مگر آن
هـر چنـد در پـارك     .خـورد گیر تـري بـه چشـم مـی    مورد مردان در پارك بعثت به میزان چشم

  :نیاوران هم مواردي مشاهده شد

آم بـراي تفـریح اصـالً     مـن فقـط بخـاطر ورزش مـی     -آییـد؟   می شما چرا پارك«
مـن   -آد؟  چرا مگه پارك رو دوست ندارید؟ از چـی تـو پـارك بـدتون مـی     . آم نمی

پارك و هواي آزاد را دوست دارم ولی چون هر وقـت اومـدم بـرام مزاحمـت پـیش      
م جالبـه  بـرا . من برام مهمه که تو الك خودم باشم و توجه کسی را جلب نکنم. اومده

ایـران بـزرگ نشـده     در خدا را شکر شوهرم. آم بهم گیر میدن هم که می ما که با بچه
دار هـم کـه    لبـاس جلـب توجـه   . ترسـم پـارك بیـام    من تنهایی مـی . و روشنفکر است

کنـه احسـاس    هـا تعریـف مـی    ریم بـراي بابـاش از مزاحمـت    پسرم وقتی می. پوشم نمی
کننـد ولـی تـو     ه همه اینجا به هم توجـه مـی  این بزرگترین درد من است ک. بدي دارم

  ).ساله، ساکن نیاوران 37زن جوان، ( »جوري نیست اروپا و خارج این

احسـاس آزادي و  . شـد جمعیت زنان در پـارك نیـاوران بیشـتر از پـارك بعثـت دیـده مـی        
بـا   اکثـر زنـان در پـارك نیـاوران    . تر به تن داشـتند هایی مدرنزنان لباس. امنیت بیشتري داشتند

هـاي شـاد بـه میـزان بیشـتري در      زنـان از رنـگ  . چهره و موهایی آرایش کرده و آراسته بودنـد 
در برخـی مـوارد تفـاوت چنـدانی میـان پوشـش       . کردنداستفاده می استفاده از روسري و مانتو،

گاهی مواقع با توجه به لباس و اندام متناسب زنان بـدون نگـاه   . شدزنان جوان و پیرتر دیده نمی
هـاي برخـی زنـان مسـن ماننـد      نـاخن . شان تشـخیص سنشـان  کـار آسـانی نبـود      ن به چهرهکرد

بـه تناسـب انـدام و زیبـایی ظـاهري        هـا  آن. هاي شاد الك زده شده بـود دختران جوان با رنگ
مـانتوي   زنانی که ظاهري مـذهبی و سـنتی داشـته باشـند مـثالً     . دادندخود توجه زیادي نشان می

در پـارك نیـاوران   . خـورد چادر به سر داشته باشند به ندرت بـه چشـم مـی   بلند به تن و یا حتی 
کردند، گـاهی در حـین راه رفـتن حرکـات     پیاده روي می  ها آن. کردندزنان زیادي ورزش می

دادنـد و در صـورتیکه توانـایی جسـمی داشـتند از      هـاي خاصـی را انجـام مـی    کششی و نـرمش 
هـم در پـارك بـراي    ) سـال  70بیش از (خیلی مسن  زنان. کردندوسایل ورزشی نیز استفاده می

در پـارك نیـاوران زنـان نیـز ماننـد مـردان و بـا آزادي، عـدم احسـاس          . شـدند ورزش دیده می
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گـاهی اوقـات زنـان بعـد از      . کردندمحدودیت و راحتی خاطر از وسایل بدن سازي استفاده می
نـد و بـا یکـدیگر بـه     کردنشسـتند، خسـتگی در مـی   شـدند، مـی   ورزش دور یکدیگر جمع مـی 

 معمـوالً . گذاشـتند اژ رفـتن بـا یکـدیگر قـرار مـی     سگاهی براي خرید و پا. پرداختندصحبت می
-زنان نیاوران به ندرت پـیش مـی  . خوردندبراي حفظ اندام بعد از ورزش چیزي در پارك نمی

ارج در چنین مواردي رفتن به باغات خـ . آمد که براي پیک نیک و غذا خوردن به پارك آیند
و در مقابل پرسـش پژوهشـگر   . دادنداز تهران با خانواده و کافی شاپ و رستوران را ترجیح می

شـان بـه ایـن کـار آن را دور از سـبک زنـدگی و فرهنـگ مـردم آن          در مورد دلیل عدم تمایل
  .دانستند و معتقد بودند اهالی  این منطقه این کار را نمی پسندندمنطقه می

-کمتـر ورزش مـی    هـا  آن. نان نسبت به پارك نیـاوران کمتـر اسـت   در پارك بعثت شمارِ ز
هاي زود در پارك بعثت ایستگاه سالمتی با هدایت مربی از سـوي شـهرداري   البته صبح. کردند

شدند معموال تعداد زنـان  تنها در این گروه که براي ورزش دور یکدیگر جمع می. شداجرا می
ایـن گـروه هـم معمـوال بـا      . گیـر نبودنـد  نیـاوران چشـم  اما باز هـم بـه نسـبت پـارك     . بیشتر بود

و بــر عکــس زنــان نیــاوران . پــر داختنـد هــایی ســاده و نســبتا ارزان قیمـت بــه ورزش مــی  لبـاس 
در طول روز و عصرها زنـان بـه تنهـایی    . هاي اسپرت گران قیمت و مرغوبی به پا نداشتند کفش

بـراي پیـک نیکـی زنانـه بـه پـارك       گـاهی مواقـع زنـان    . پرداختنـد و با دوستان بـه ورزش نمـی  
نشستند و به صحبت و خوردن چـاي  کردند، دور یکدیگر میآمدند، زیر اندازي را پهن می می

زنـانی کـه   . تـر بـود  تـر و مـذهبی  پوشش زنان در پارك بعث سـاده . شدندو تنقالت مشغول می
هـاي  زن. شـدند ده مـی چادر به سر داشته باشند و یا مانتوهاي بلند به تن داشـته باشـند بیشـتر دیـ    

تناسـب انـدام و شـادابی خـود را در اثـر      . اي نداشتندتر مو و چهره آراسته و آرایش کردهمسن
آرایـش صـورت   . زنان جوان هم ظاهري خیلی مدرن نداشتند. کهولت سن از دست داده بودند

-روسـري  هاي شاد و جلوه دار در مانتوهـا و رنگ. و موهایشان چندان زیاد و جالب توجه نبود
  .     شدهایشان کمتر دیده می

  :جوانان و زندگی روزمره در پارك

گران شهر هستند و بیش از هر قشر دیگري هم کلیت متناقض و پیجیده  جوانان پویاترین کنش
  .سازندها را آشکار میزندگی شهري را تجربه کرده و هم این تناقضات و پیچیدگی
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اهدافی مثل انتقال . شودبه جوانان به عنوان معضل نگریسته می عمومًا در ایران امروز
هاي نسل انقالب به هر قیمت از سوي سرآمدان حاکم، نشان ندادن رغبت به ازدواج از  ارزش

سوي جوانان، افزایش طالق، مساله بیکاري، پروبلماتیک مشروعیت و بسیاري از مباحث محوري 
از این رو و به تعبیري فوکویی، چشم  . وط به جوانان استهاي مربدر میان رهبران کشور، مقوله

سراسر بین قدرت بیش از هر حوزه دیگري توجه و تمرکز خود را بر روي این گروه متمرکز 
به همین دلیل مقاومت که جزء همیشه حاضري در کنار قدرت است، بیش از همه در . کرده است

زندگی روزمره عرصه مقاومت «کند  می تو بیانگونه که دوسر همان. شودمیان جوانان آشکار می
جایی که قدرت مدرن سرتاسر زندگی روزمره را  و از آن) 1387اباذري و همکاران، : نک(» است

هاي بدنی، نحوه فرا گرفته است، از این رو حتی نحوه خوردن، آشامیدن، راه رفتن، طرز و تکنیک
تواند  می اده ما، آلوده به قدرت است و همزمانپوشیدن و بسیاري امور ظاهرا معمولی و پیش پاافت

در زمینه موضوع این مقاله نیز بیشترین میزان  نظارت در رابطه با زندگی . همراه با مقاومت باشد
  .باشدها به مقوله بدن و نظارت بر بدن جوانان مربوط میروزمره و پارك

هاي نظارت سعی ه تکنیکفوکو در مورد رابطه بدن و قدرت معتقد است که قدرت به واسط
از این رو بدن آگاهی، در مطالعات فرهنگی به حوزه . کند که بدن را تحت انقیاد در آوردمی

 در همین راستا، به این امر پرداخته. مطالعاتی مهمی براي مقاومت فرهنگی تبدیل شده است
ی که بدن درگیر بر بدن انسانی، زمان)  تر آن فرهنگ و به شکل کلی(شود که چگونه قدرت  می

به واقع این کار با بررسی نقش نیروهاي . گذاردتاثیر می) اش استهاي روزمره جریان فعالیت
به همین سیاق، . گیردفرهنگی و اجتماعی در سازماندهی  مدیریت بدن در زمینه روزمره انجام می

هاي ن پاركها در دروراه رفتن، میزان سرعت و نحوه حرکت دادن دست محکمشل راه رفتن، 
از . موثر است -اند اموري که آموخته شده -هاي بدنیتهران و کرمان، به خوبی در مقوله تکنیک

گونه که  سوي دیگر مقوله لباس و بدن، مقوله مهم دیگر در این رابطه است و به واقع همان
 .شود می کند، آراستن بدن نیز نوعی مقاومت تلقی می دوسرتو مصرف را نوعی مقاومت تعریف

شکنند و  می هاي ثبت شده براي کاالها، مانند ارزش استفاده را زیرا جوانان به این واسطه مقوله
توان بر اساس ارزش معنا بخشی را بیشتر می  ها آناند که نهاده  ها آنهاي نمادین دیگري بر  ایده

لبته بیشتر در ا(گونه که پیشتر گفته شد تهران به عنوان شهري مدرن  همان. آنان تعریف کرد
جوانان این مناطق و به . گذراندگرایی را از سر می عصر مصرف) هایی از شمال شهر تهران بخش

  . ها هستندروها، مراکز خرید و به خصوص پاركها، پیادهویژه دختران، غالبا پرسه زنانی در خیابان
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مثل پوشیدن (خود شوند به واقع با نحوه آراستن بدن  می جوانانی که وارد پارك نیاوران
) راه رفتن، کم کردن فاصله مرسوم با جنس مخالف(هاي بدنی تکنیک) هاي مارك دارلباس

دهند، نوعی که غالب فضاهاي پارك را جستجو کرده و به خود اختصاص می زمان با این هم
. توان مخصوص چنین پارکی توصیف کرد می دیتینگ را. کنندمصرف نمایشی را نیز ارائه می

. گذارندآیند، جسارت بیشتري از خود به نمایش می می انانی که براي دیتینگ به این پاركجو
دست (هاي بدنی در میان آنان کنند، تماسآنان به راحتی، فاصله خود را با جنس مخالف کم می

ن صداي انان نسبتا باال است و ترس تٌ. رواج زیادي دارد...) دادن و یا دست یکدیگر را گرفتن و 
 نیروهاي انتظامی و بسیج نیز، مراعات آنان را کرده. چندانی از نیروهاي انتظامی و بسیج ندارند

دهند و هایی از خود بروز میگیري و مشکل کمتري با چنین قرار مالقات هاي آنان سختخانواده
تر شان پذیرفتههایی، در ساختارهاي ذهنیارتباط با جنس مخالف هرچند با رعایت چارچوب

گردد در این شرایط نیروي انتظامی نیز  دچار کالفگی گشته حیطه عملکردش   متفاوت می. است
چه برخوردي   ها آنداند با و گاهی در نشان دادن عکس العمل دچار سردرگمی گشته و نمی

 کنند تا با حضور خود تنها نمایشی از قدرت را ارائه دهند و تنهاتالش می  ها آنداشته باشد؟ 
پارك نیاوران براي جوانان که براي . واهند به جوانان تحت نظارت بودنشان را بفهمانندخ می

ها، فست فودها، مراکز آیند، تنها مکان براي قرار مالقات نیست و کافهپاتوق و دیتینگ به انجا می
شود که آنان پارك را به عنوان مکانی براي دور هم هاي زیاد دیگري باعث میخرید و مکان

 غالبًا(هاي بدنی آنان در تخصیص زمان نوع پوشش و تکنیک. ع شدن و استراحت برگزینندجم
کند و فضاي پارك، نوعی فضاي ذهنی را ایجاد می) شوددر عصرها پارك جوالنگاه جوانان می

به عبارت دیگر، جوانان فضاي پارك را به . کند از ورود افراد از طبقات دیگر جلوگیري می که
  .زنندایی نانوشته سند مین، به گونهاسم خودشا

. دهدبرخالف پارك نیاوران، پارك بعثت حضور چندان چشمگیري از جوانان را نشان نمی
) معتادین زیادي در آن بوده است و فاقد امنیت است که سابقاً این(تاریخ پارك و گذشته آن 

و حتی برخی روزهاي فضایی ذهنی را شکل داده است که حضور در برخی ساعات شبانه روز 
اگر حضور دانشجویان پیام . شود می همراه...) اعتیاد، دزدي و (سال و هفته با نوعی برچسب زنی 

هاي ها در بیشتر مواقع مربوط به زوجدیتینگ نور در برخی ساعات روز سال را مستثنی کنیم، غالباً
روزي  که به طور شبانه(نیروي انتظامی  حضور. شود که با هم نامزد هستندجوان و یا کسانی می

 –نه به معناي عدم امنیت و مزاحمت براي جوانان ) گشت دارد و در پارك پایگاه زده است
ایی است که فضا به گونه. بلکه امنیت را براي آنان فراهم آورده است -همچون پارك نیاوران
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ی براي دیتینگ دوستی نیست، از اند که فضاي پارك مکانماموران نیروي انتظامی نیز پی برده
. کنند می همین رو دختران و پسران، غالبا احساس امنیت خاصی نسبت به حضور آنان احساس

دختران غالبا ساده و حتی بعضا . مطابق با هنجارهاي رسمی جامعه است سبک پوشش آنان غالباً
صرف نمایشی چندانی مصرف گرایی و م. پوشند و پسرها هم سر و وضعی معمولی دارندچادر می

، توانایی ورود به این عرصه را  ها آندر میان آنان رواج ندارد و به علت پایگاه طبقاتی نسبتا پایین 
فاصله بین آنان کمتر از  هاي بدنی میان آنان کمتر بوده و معموالًتماس. آورند دست می هکمتر ب

جوانان در پارك نیاوران است به عبارت دیگر حجب و حیا و رعایت هنجارها به میزان بیشتري 
کنند و معموال مکانی را انتخاب ایی نمیاز فضاهاي متنوع پارك چندان استفاده. شوددیده می

بیشتر از جوانان در مدت زمان حضور آنان در پارك . کنند که به اصطالح جلوي دید باشدمی
بر خالف پارك نیاوران، . پارك نیاوران است و حضور آنان در پارك استمرار کمتري دارد

  . شودروزها پارك از حضور چنین کنشگرانی  تقریبا خالی می

توان گفت  هاي مشاهده شده در کرمان جوانان گروه وسیعی بودند که می در پارك
چگونگی مصرف پارك  بنابراین. گذاشتند می یشترین حضور را از خود به نماپررنگ

حضور جوانان نیز در پارك  .گیرد ها را در بر می توسط جوانان طیف وسیعی از فعالیت
توان گفت در گوشه و کنار پارك هر کجا که   تقریباً می. ها بیشتر است ها و شب عصر

تنها . ضور دارندچمن و سکو و نیمکتی براي نشستن وجود دارد، جوان یا جوانانی هم ح
به گردش پرداخته و همه فضاهاي آن را مورد کنکاش قرار   قشري که در همه پارك

جوانان پسر بهترین و بیشترین گروهی بودند که بهترین اطالعات . دهد، جوانان هستندمی
البته شایان ذکر است که در کرمان به علت شرایط . را از پارك و افراد در اختیار داشتند

از طرفی در . وایی روزها بسیار گرم بوده و تابش خورشید بسیار آزار دهنده استآب و ه
هاي کرمان طراحی و ساخت پارك به صورتی است که فضاي وسیعی که در  پارك

سایه درختان قرار گرفته باشد و فضایی خنک را ایجاد کند چندان به راحتی قابل 
آن کاج هستد و سایه خاصی را بر  دسترس نیست، خصوصاً پارك مادر که بیشتر درختان

ها که در  اندازند و ساعاتی از روز وجود داشت که تنها کسانی از کرمانی زمین نمی
هاي کرمان جوانان به  طبیعتًا روزها در پارك .خوردند باغبانان بودند پارك به چشم می

 تعداد انگشت شماري در ساعات اولیه صبح به پارك. میزان اندکی حضور داشتند
پرداختند و در طول روز و هر  هاي بدنسازي می روي و کار با دستگاهآمدند و به پیاده می
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- شدیم از تعداد جوانان در پارك به شکل چشمگیري کاسته می چه به ظهر نزدیک می
  .شد

. در هر دو پارك مشاهده شده در کرمان جوانان در بیشتر نقاط پارك حضور داشتند
قلیان کشیدن، : پرداختند عبارت بود از هایی که جوانان به انجام آن می بیشترین فعالیت

پرسه زنی در سطح . سیگار کشیدن، پاتوق کردن در مکانی و به نظر بازي پرداختن
اختن دیتینگ و ارتباط با جنس مخالف، در موارد نسبتاً پارك و تماشاي افراد، بر قرار س

هاي شخصی آن هم در پارك شورا  تاب کمتري ورزش و مطالعه کردن و استفاده از لب
هاي  سیم و جالب تر از همه برگزاري میهمانی به علت مجهز بودن به سیستم اینترنت بی

  . دسته جمعی مثل جشن تولد گرفتن

ها فضـاي مناسـبی اسـت کـه از سـوي       توان گفت در کرمان هم پارك طور کلی می به
جوانان براي برقرار ساختن دیتینگ خود و یا پـاتوق کـردن بـا دوستانشـان مـورد اسـتفاده       

هـاي   هایی از جوانان وجود داشته که میهمـانی  در پارك مادر و شورا گروه. گیرد قرار می
هـا   در این گروه. کردند تولد را در پارك برگزار میدوستانه و دسته جمعی از قبیل جشن 

شـدند و   تفکیک جنسیتی وجود نداشت دختران و پسران جـوان دور یکـدیگر جمـع مـی    
نمودنـد شـادي دسـته جمعـی      کردند، در عین حال نیز سعی مـی  مراسم خویش را اجرا می

داي مالیـم کـردن صـ   (خود را با شرایط پارك به عنوان یک فضاي عمـومی وفـق دهنـد    
آنان پـارك را بـراي دور هـم بـودن و بـا یکـدیگر       ...). هاي آهسته و  زدن موزیک،  کف

داشـتند کـه از یـک طـرف در     آنان اظهار می. نشستن و شادي کردن انتخاب کرده بودند
گـرفتن را ندارنـد بـا      هایشان آزادي الزم براي میهمانی و جشن خانه و در حضور خانواده

زادانـه بـا دوستانشـان ارتبـاط داشـته باشـند و احسـاس راحتـی         تواننـد آ  ها نمـی  حضور آن
که جشن تولد در خانه برگزار  کنند و از طرف دیگر بعضی از دوستان هم در صورتی نمی

ند وحضور در جمعـی مخـتلط از هـر دو جـنس در فضـاي      کن شود از آمدن خودداري می
  .ري داشته استت عمومی همچون پارك و در جمع سایر دوستان برایشان جلوه موجه

معنا و مفهوم پارك براي جوانان کرمانی در هر دو پارك مادر و شورا چیزي حتی متفاوت با 
پارك  ویژه پارك مادر و هب(  هاي کرمانتوان گفت که دیتینگ هرچند در پاركمی. بعثت است

ساختار  .تا حدودي رواج دارد اما بسیار کمتر از تهران از نظر اجتماعی پذیرفته است) جنگلی
سنتی کرمان، نوع اقتدار سنتی قوم مدارانه و خویشاوندي و پدرساالرانه در این شهر، ترس از دیده 
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هاي کرمان مکانی است که هر آن ممکن که پارك شدن و آبروریزي براي جوانان کرمانی، و این
 باست دست آنان را رو کند، باعث شده است که جوانان در کرمان به دلیل ترس از برچس

همچنین با وجود ورود کاالهاي مصرفی و شیک . خوردن حاضر به پذیرش این ریسک نباشند
در این . هاي استفاده از این کاالها چندان خالقانه نیستفراوان در کرمان، سبک و شیوه و تکنیک

 ساختار، بدن اهمیت چندانی ندارد و یا بهتر است بگوییم بدن در بین عده زیادي امري تقریبًا
فرهنگی و اقتصادي افراد در  -تمام این موارد نشان از تاثیر جایگاه اجتماعی. راموش شده استف

  . شکل دادن به زندگی روزمره آنان دارد

هاي کرمان هاي مصرف و زندگی روزمره در میان جوانان در پاركهمچنین تفاوت در شیوه
هاي پارك مصرف و شیوه. گذاردو تهران روابطی متناقض، چند وجهی و پیچیده را به نمایش می

گذارد، رفتن در نیاوران از یک سو مقاومتی فرهنگی در برابر گفتمان رسمی را به نمایش می
گذارد و از  کشد، اخالقیات جدیدي را بنیان میهاي پیشین میتفاوت نسلی خود را به رخ نسل

دیگر طبقات را یادآوري  سوي دیگر با همین مصرف تمایزات اجتماعی و پایگاه فرهنگی خود با
بنابراین مصرف همزمان پارك، . دهدایی طبقاتی را شکل میکند و به این طریق سلطهمی

هاي پارك روي و نحوه استفاده از پارك، به طور همزمان هم مقاومتی فرهنگی و هم استیال  شیوه
شان دادن و رونمایی از به واقع هدف اصلی نظریات زندگی روزمره هم ن. و انقیاد را به همراه دارد

همین تناقضات زندگی روزمره است و همانطور که گفته شد، در تفکرات قاعده مند پیشین جاي 
هاي استفاده از یک فضا، از یک زمینه فرهنگی به زمینه ها و شیوههمچنین تکنیک. گیردنمی

ی، مجموعه کند و نشان دهنده این امر است که درون هر اجتماع می فرهنگی دیگري تفاوت
کند بدن چگونه عمل کند، چگونه خود را بیاراید متفاوتی از هنجارها وجود دارد که مشخص می

هاي مختلف نیز هاي پارك روي در میان گروهو چگونه بدن مدیریت شود؟ تفاوت در سبک
شد، دهد که هر گروه اجتماعی، برخالف گذشته که تنها بر تمایزات طبقاتی تکیه مینشان می

براي مثال طبقه باالي کرمان مشابهت چندانی با طبقه باالي تهران ( ک زندگی متمایزي دارد سب
دهد که مختص هاي خاصی از تفکر، احساس و عمل را شکل میهایی شیوهچنین سبک). نداشت

هاي ، بلکه بر بدن ها آنهاي فرهنگی این گروه، نه تنها بر اذهان همچنین ارزش. آن گروه است
گونه که در مطالعات فرهنگی  این موضوع نشانگر این امر است که همان. یز القاء شده استآنان ن

ذهن و بدن فرد دو چیز جدا از هم نیستند و هر دوي . سعی بر از بین بردن مفاهیم دوتایی است
این نیروها همچنین نحوه تخصیص فضا، . یابدتوسط نیروهاي اجتماعی و فرهنگی شکل می  ها آن

هاي پارك روي را مشخص ها و سبککه از یک فضاي خاص در نظر است و نحوه کنش معنایی
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ها نشان ها و نحوه تخصیص فضا و همچنین عمل روزمره درون پاركتحلیل پارك. کنندمی
دهد که چگونگی عمل فضایی بیانی از هنجارهاي فرهنگی و ساخت گروهی فردي است که  می

انشعابات عمیقی براي چگونگی کنش و تعامل افراد بر مبناي این امر . عضو آن گروه است
  .کندروزمره ایجاد می

در فرهنگ مردساالر کرمان، مجوز چندان زیادي براي زنان در زمینه گردش، دیتینگ، پاتوق 
در فضاي پارك نیاوران، این رابطه به سمت برابرتري متعادل . شودها صادر نمیدر پارك

گیرد و در برخی هایی همپاي مردان صورت میکه حضور زنان در فعالیتشود، به این معنا  می
ها مربوط اما این موارد تنها به برخی از کنش. گیرندموارد زنان در این موضوع سبقت نیز می

شان هستند، مدت زمان اقامت در پارك معموال توسط ها، مطیع شوهرانزنان در پارك. شود می
رسد که در به نظر می برخی موارد همچون پارك کرمان، صرفًاشود و در  می مردان تعیین

اند، زنان از  شان هستند و در حالی که مردان لم دادههاي خانوادگی تدارك چی شوهران جمع
هاي جنسیتی حتی در مورد بازي کودکان تفاوت. دهندسرویس می کنند و مرتبًاپذیرایی می  ها آن

شدیم که چگونه اغلب دختران و بازي کودکان متوجه میدر هنگام توجه به . هم صادق است
براي مثال دختران تمایل داشتند تا . دهند با هم متفاوت هستندپسرانی که بازي مشابهی انجام می

توانند پرتاب را در حین حرکت چیزهایی را پرتاپ کنند و سپس بدوند، در حالی که پسران می
-به عبارت دیگر کودکان پسر می. تر به نظر برسددانهانجام دهند به طوري که حرکات آنان مر

بنابراین چنین تفاوتی در . آموزند که از همان اوان کودکی از تمام بدن خود در بازي استفاده کنند
هاي کودکان در میان دو جنس، نتیجه فرایندهاي جامعه پذیري است، آنجا که پسران نسبت بازي

از . آموزندهاي بدنی متفاوتی براي حرکت میها و مهارتفیتدهند، ظربه آنچه دختران انجام می
همین رو است که جامعه شناسان معتقدند که تصور ما از زن بودن و مرد بودن به شرایط خاص 

اي جنسیت سازه«به عبارت دیگر، . جامعه و فهم ما از دو جنس در هر دوره زمانی بستگی دارد
  ).63: 1389هولمز، (» اجتماعی است

  گیري یجهنت

هاي متمایزي زندگی روزمره را اندیشه اصلی در این مقاله این است که افراد مختلف، به شیوه
هاي روزمره که افراد به آن هاي متمایز و متفاوت از امور معمولی و فعالیتاین شیوه. گذرانندمی

مهمترین مسئله براي در واقع . اشتغال دارند، تا حدود زیادي به زندگی اجتماعی آنان بستگی دارد
 فهمیدن این امر که چگونه زندگی روزمره به طور عام و استفاده از پارك به طور خاص ساخت
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کنند، خود  می یابد، نیازمند فهم این امر است که چگونه جامعه اي که افراد در آن زندگی می
جا پارك  ینو در ا(خواهیم زندگی روزمره یابند؟ واضح است که اگر می می سازمان و ساخت

باید  هاي کسل کنند و معمولی فهم کنیمرا وراي توجه به آن به مثابه مجموعه اي از فعالیت) روي
بفهمیم که چگونه ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی کالن تر زندگی روزمره افراد در رابطه با 

پردازند میپارك براي افرادي که درون آن به گشت و گذار . دهند می استفاده از پارك را شکل
دهند، نحوه مصرف فضاها در پارك  می چه معنایی دارد؟ افراد چگونه فضاها را به خود اختصاص

چگونه است؟ و شیوه هاي مقاومت زندگی روزمره در پارك در برابر سلطه مستقیم نظام چگونه 
  است؟

اشته از سوي دیگر ما نمی توانیم درك درستی از چگونگی کارکرد جامعه یا بخشی از آن د
. دهد را درك کنیم می هاي مختلف در زندگی روزمره رخ که آنچه براي گروه باشیم مگر آن

جامعه شناسی مطالعه جامعه و روابط اجتماعی است و از این رو فهم معانی عمیق در زندگی 
هاي اجتماعی است که در آن انواع متفاوت اي از زمینهروزمره، نیازمند درك جامعه شناسانه

شناسانه اغلب در جستجوي فراتر رفتن از سطح تفاسیر و  فهم جامعه. دهدروزمره رخ میتجارب 
تر سازمان، ساختار اجتماعی  تر و پنهان هاي عمیقچشم اندازهاي افراد خاص، براي رسیدن به جنبه

ها براي فهم زندگی روزمره این است که نه تنها موقعیت اجتماعی یک فرد  حاصل همه این. است
هایی روزمره فرد را  کنند نیز فعالیت می اجتماعی که درون آن عمل –شرایط فرهنگی بلکه 

  . دهد می ساختار

اجتماعی یکدستی  –اي است که داراي ساختار فرهنگی  از این حیث جامعه ایرانی جامعه
این تنوعات نه تنها . ها و تمایزات فرهنگی اجتماعی مصنوعی درون آن وجود دارد نیست و تفاوت

توان چنین  می بین شهرهاي مختلف وجود دارد، بلکه در درون کالن شهرهایی همچون تهران
از همین رو زندگی روزمره مردمانی که درون . هایی را در بین مناطق مختلف مشاهده کرد تفاوت

هایی چشمگیري در پی  تفاوت. کنند می مناطق مختلف تهران و شهري هم چون کرمان، زندگی
 ثیرهاي متنوع و متفاوتیأها و نسل هاي مختلف ت هاي فرهنگی اجتماعی به گروه اوتدارد و این تف

هر کسی ممکن است به پارك برود و هر کسی ممکن است به قصد پاتوق کردن، . گذارد می
له این است که آیا پاتوق کردن، پیک نیک نگ این کار را انجام دهد، اما مسأپیک نیک و یا دتی

شهرهاي همچون کرمان و تهران و مناطق مختلف این شهرها یکسان است؟  رفتن و یا دیتینگ در
تجربه زیسته افراد در رابطه با این موضوعات (آیا همه افراد معناهاي مشابهی از این موارد دارند 
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ها چیست؟ به همین  ؟ و اشکال مقاومت فرهنگی، با توجه به این مقوالت، در درون پارك)چیست
اجتماعی در ایران دو شهر کرمان که شهري با ساختارهاي  –منظور و با توجه به تنوعات فرهنگی 

اجتماعی و فرهنگی نسبتاً سنتی در دل کویر ایران، و تهران، مهد مدرنیته ایرانی و یکی از 
مقایسه فراهم شود،  در مرحله بعد، و براي اینکه امکان. بزرگترین کالن شهرهاي دنیا انتخاب شد

سعی شد تا از میان مناطق دو شهر، و بیشتر بر مبناي وضعیت اقتصاد پارك هایی از دو منطقه با 
در تهران پارك نیاوران در منطقه نیاوران . درآمد اقتصادي پائین و باال در دو شهر انتخاب شود

در (ر کرمان پارك مادر و د) در منطقه جنوب تهران(و پارك بعثت ) منطقه اعیان نشین تهران(
برخالف . انتخاب شدند) در منطقه نسبتًا متوسط کرمان(و پارك شورا ) منطقه نسبتًا مرفه کرمان

تهران، در کرمان به علت وسعت کم آن و حاکمیت سنت در آن ، هنوز به صورت کامالً 
ه همین مشخصی مرزهاي مناطق و محالت بر مبناي طبقه اقتصادي از هم تفکیک نشده است، ب

باشد و این یکی از ویژگی هاي بسیاري دلیل عموماً محالت هم داراي افراد فقیر و هم ثروتمند می
  .از محله هاي شهرهاي سنتی ایرانی است

هاي آن رسد معضالت مدرنیت در آن بیش از مزیت می شهري است که به نظر تهران کالن 
در این شهر باعث ... مراکز اداري و متمرکز شدن تعداد  بازارهاي تجاري و مصرف، . باشد

خصوص حاشیه نشینی و آلونک نشینی در این کالن  هتجارت و گسترش روزافزون جمعیت و ب
هاي صوتی و تصویري،  معطل شدن طوالنی مدت پشت ترافیک، آلودگی. شهر شده است

هاي کراتیک انجام کارعضل گرانی مسکن، روندهاي شدیداً بورهاي طبقاتی شدید، متفاوت
هاي متفاوت هاي عظیم جمعیتی در طول روز و به طبع آن خالی و پر شدن بخشاداري، جابجایی

شهر در طول روز، آپارتمان نشینی همه و همه از اموري هستند که مردمان به طور روزمره با آن 
 غالب مردم ممکن است، مدت زمان زیادي از وقت روزانه خود را درون اتوبوس. سر و کار دارند

ها، متروها و تاکسی ها بگذارانند و یا مجبور باشند صبح خیلی زودتر از زمان کار اداري از خواب 
 در یک چنین کالن شهري پارك براي مردمان آن. موقع رسیدن تالش کنند هبیدار شده و براي ب

  . ها داشته باشد تواند معنایی بسیار متفاوت از معناي پارك براي کرمانی می

آنچه از مدرنیته وارد این شهر شده . است که در دل کویر قرار گرفته استکرمان شهري 
هاي مدرن است، اما ها و دیگر سازهها، ساختمانها، هتلهایی شیک و آپارتماناست، صرفاً ماشین

رابطه خویشاوندي هنوز . در ساختار فرهنگی و اجتماعی آن تاثیر چندانی حاصل نشده است
که خانواده گسترده به شکل سابق آن رو به زوال است اما هنوز هم  اینمستحکم است و علیرغم 



 3شناسی ایران، دوره سیزدهم، شمارة  مجله جامعه

 

  
١۴٨ 

 

در این فضا، . دهندافرادي حول یک خانواده مرکزي سازمان یافته و تعامالت خود را شکل می
همین امر تا حدودي زندگی روزمره این دو شهر . بیگانگی و فردیت به شدت تهران وجود ندارد

اي مصرفی شده شکل نیافته کرمان برخالف تهران به شکل جامعه .را از هم متفاوت ساخته است
تهران سرشار . یابدتمایزات آن، برخالف روابط تولیدي، بر اساس رابطه مصرفی تعیین نمی ؛است

مراکزي که عالوه بر خرید، مرکز نمایش مصرفی  ؛از مراکز خرید مدرن بسیار گسترده است
کم شدن و حفظ فوریت در میان . تران استهاي مختلف و بخصوص جوانان و دخگروه
هایی طویل همچون خیابان ولیعصر، پرسه هاي عظیم مصرف کننده و خریدار، وجود خیابان گروه

توان مشابه آن را در هیچ کجاي شهر مشاهد ه کرد هایی را خلق کرده است که تقریبًا نمیزن
 .ن در سایه تجربه مدرن در شهر استاز این رو پرسه زدن نماد نوعی زیست). 1388کاظمی، : نک(

هاي  همان طور که در یافته هاي پژوهش دیده شد در پارك ها، این تمایزها و تفاوت
تر و فقیرتر هر دوشهر به روشنی قابل تشخیص  شهري تهران و کرمان در مناطق مرفه
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